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ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 31.07.2017 orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.

La începutul ședinței participă  24 de consilieri, din 25 de consilieri în funcție (absentă
fiind doamna consilier Câmpeanu Adriana Teodora), dl.primar Decebal Făgădău, d-na secretar
Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate  al primarului şi
reprezentanţi ai mass-mediei.  Ulterior, după validarea domnilor Gavrilă și Tulică în funcția de
consilieri locali, pe cele două posturi rămase vacante ca urmare a Ordinelor nr.676 și nr.677
emise de  prefectul județului Constanța, prezența consilierilor este de 26 din 27 de consilieri în
funcție. Ședința este publică și este condusă de doamna consilier Nicolae Irinela conform HCL
nr.143 /2017.

D-na Irinela Nicolae
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă rugăm să luați loc! Vă propun ca, în deschiderea

ședinței de astăzi, să începem cu un moment de reculegere pentru domul Dumitru Lupu.

Se păstrează un moment de reculegere în memoria celui care a fost compozitorul
Dumitru Lupu.

D-na Irinela Nicolae
Vă mulțumesc! Astăzi are loc ședința Consiliului local al municipiului Constanța.
Suntem în 31 iulie 201, luni. Prezenți, 24 de consilieri din 25.

D-na Marcela Enache
Validați.

D-na Irinela Nicolae
Supun la vot aprobarea ordinii de zi pentru astăzi.
Cine este pentru? Numărați?

D-na Marcela Enache
Sunt 24 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Și, de asemenea, ordinea suplimentară a ordinii de zi.
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Pentru, 24 .
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D-na Irinela Nicolae
De asemenea, înainte de începerea activității noastre, avem înscrise la cuvânt trei

persoane. Vreau să știu dacă dumneavoastră, membrii Consiliului local, sunteți de acord cu
aceste luări de cuvânt și dacă permitem să-și expună punctele de vedere în, maxim, două
minute, fiecare. Sunteți de acord? Da, deci suntem de acord. Mulțumesc! Prima persoană
invitată, care s-a înscris pe ordinea de zi, este domnul Bajdechi Alexandru. Poftiți, vă rugăm!

Dl.Alexandru Bajdechi
Mulțumesc! Doamnă președinte, domnule primar, stimați consilieri locali, pe ordinea de

zi a acestei ședințe am identificat două proiecte de hotărâre care au un impact în rândul tinerilor
și avem, să spun, niște observații. În primul rând, cu privire la salarizarea în administrația
locală, este prima dată când Consiliul local aprobă o asemenea grilă de salarizare și noi credem
că este foarte bine ca salariile să fie aprobate la nivel local, tocmai în temeiul autonomiei
locale, dar, această autonomie locală trebuie să dea....să fie responsabilă. Pentru că suntem...
reprezint o organizație care reprezintă tinerii, am identificat că...persoanele care vor ocupa
funcția de funcționar public debutant, vor avea un salariu de 1604 lei, adică, aproximativ, cu
150 de lei peste salariul minim. În programul de guvernare cu care PSD a mers în alegeri, și
care este programul declarat, partidul propune un salariu, de campare, pentru tinerii licențiați,
de 2500 de lei lunar. Deci, este o diferență enormă. Cred că administrația locală trebuie să
încurajeze tinerii, și cred că domnul primar este în același asentiment, ca cei mai buni tineri să
vină în administrația locală. Ori, cu un salariu de 1600 de lei, acest lucru nu se va întâmpla. Ca
să vă dau un exemplu, Consiliul județean a aprobat săptămâna trecută un salariu, pentru
debutanți, de 2250 de lei, care, desigur, este o diferență destul de mare. De aceea vă propun
să....poate că 2500 de lei din prima este o sumă prea mare, dar, cel puțin, o sumă de 2000 de lei
cred că se poate aproba, mai ales că bugetul municipiului nu este unul sărac. Acesta a fost
primul....prima observație. A doua observație, cu privire la organigramă-statul de funcții, după
aproape un an de zile este bine că se aprobă. Noi am propus, și nu am identificat în noua
organigramă, să fie și persoane care să se ocupe de zona de tineret. Avem persoane care se
ocupă de zona de sport și cred că este un lucru foarte bun, mai ales în contextul descentralizării,
însă și tineretul are un regim asemănător cu sportul, din punct de vedere al competențelor
autorităților centrale și locale. Acuma, nu poate să fie un amendament care trebuie în această
ședință, dar, tot potrivit programului de guvernare, autoritățile locale trebuie să înființeze centre
pentru tineret. Noi am propus, și propunem în continuare, ca, Consiliul local Constanța să
aprobe înfiintarea unei instituiții publice, pe modelul de la București, un centru pentru tineret al
municipiului Constanța care să se ocupe de activități pentru tineret, care să consume acel buget
pentru tineret pe care organizațiile nu s-au bătut, din păcate, și astfel tinerii să aibe o viață mai
bună. O să vă citez, foarte scurt, care sunt atribuțiile, ca să zic așa, unui centru de tineret:
cursuri de dezvoltare personală și profesională pentru tineri, pictură, limbi străine, muzică etc.
Acestea sunt lucruri din programul de guvernare, deci nu le-am scris eu. De aceea, nu în ședința
asta, dar cel puțin în ședința următoare, vă rog să aveți pe ordinea de zi și un proiect care să
prevadă înființarea unui centru pentru tineret pentru tinerii din Constanța, cu tot cu stat de
funcții și organigramă. Vă mulțumesc frumos!

D-na Irinela Nicolae
Și noi vă mulțumim! Este invitat domnul Cojocaru Stelian, reprezentant al clubului

sportiv ”Tomitanii”.
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Dl.Stelian Cojocaru
Mulțumesc! Domnilor, doamnelor consilieri, domnule primar, luna trecută am venit să

prezint rezultatele rugby-ului constănțean, astăzi am venit să vă mulțumesc pentru că pe
ordinea de zi...ați luat act de ceea ce am vorbit în ședința trecută și se pare că lucrurile vor
merge înspre bine. Sunteți adepții performanței și vreau să vă mulțumesc pentru ceea ce faceți,
pentru 2017-2018, pentru tot sportul constănțean. Vă mulțumesc frumos!

D-na Irinela Nicolae
Și noi vă mulțumim!

Dl.Stelian Cojocaru
Vă mulțumesc frumos pentru inițiativă și sperăm ca la anul să venim, noi, sportul

constănțean, cu rezultatele ce le-am obținut . Vă mulțumesc frumos!

D-na Irinela Nicolae
Mulțumim și noi! Are cuvântul domnul Radu Florin. Da, absolut, două minute, sigur.

Dl.Radu Florin
În primul rând țin să vă zic bună ziua, bine v-am găsit, cu tot respectul pentru

dumneavoastră! Am fost, acum o lună de zile,  în aceeași ședință de consiliu, la care am ridicat
niște probleme, drept pentru care aș dori un timp....dacă puteți să-mi aprobați un timp mai
mare, având în vedere că este și un drept la replică la domnul primar, și ceea ce am de spus nu
pot să le....

D-na Irinela Nicolae
Cele două minute au fost aprobate de consilierii locali. Vă rog frumos să vă încadrați în

două minute. Esențializați, că suntem foarte atenți.

Dl.Radu Florin
Deci, domnule primar, luna trecută, în ședință, mi-ați spus, după ce am plecat... că nu

știam că o să-mi răspundeți pe loc, mi-ați spus că este terenul CFR-ului, că este complicat și că
este o situație ambiguă. Deci, aveți adresa Serviciului patrimoniu, prin care spune așa, citez: ”În
prezent, terenul este proprietate publi....privată a municipiului Constanța.” Deci, citez, ”este
proprietate privată a municipiului Constanța”! Drept pentru care eu, vă rog, dispuneți măsuri
de....toate măsurile pentru salubrizare, igienizare și amenajare. Până când s-o stabili al cui e
....sau cui va reveni terenul, peste cinci ani, faceți-vă datoria!

În al doilea rând, văd că astăzi cereți...este un punct pe ordinea de zi pentru mărirea
salariilor șefilor de servicii și a personalului din Primărie. V-aș propune să cereți părerea
cetățenilor. Domnilor consilieri, cereți părerea cetățenilor și vedeți dacă cetățenii sunt
mulțumiți de activitatea personalului, al sefilor de servicii, a direcțiilor. Și cereți să vă.... voteze
salariile primarului și..ăsta....cetățenii orașului! Vă faceți salarii de 3000, de 9500....nu
știu...Am văzut o...din asta...E o nebunie totală! Iar, în momentul când dai un telefon la o
direcție în Primărie, îți închide telefonul în nas, nu vrea să stea de vorbă cu cetățenii! Deci, așa
ceva numa᾿ în filmele de groază vedem! Îți închide, deci șeful de serviciu, telefonul.

Dl.Decebal Făgădău
N-au trecut cele două minute?
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Dl.Radu Florin
Zice: ”Da, bine.Vă mulțumesc! Pa!”...Domnul primar, și rândul trecut am spus, de un an

de zile solicit audiență, nici la ora actuală nu m-a primit....

D-na Irinela Nicolae
Vă mulțumesc foarte mult! Cele două minute să știți că s-au scurs, stimate domn....

Dl.Radu Florin
Astăzi am cerut la domnul Babu și la fel...Domn᾿e, faceți ce considerați dumneavoastră,

dar nu faceți bine! Urmează alegerile peste...

D-na Irinela Nicolae
Da. Mulțumim frumos! Mergem pe ordinea de zi a zilei de astăzi. La primul punct

avem:
”Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului

Constanța din data de 30.06.2017.”
Vă rog!

D-na Marcela Enache
Da, numai puțin! Vreau să fac o precizare la punctul 33 de pe ordinea de zi. În mod

eronat a fost trecut inițiator domnul primar, inițiatorul acelui proiect de hotărâre este domnul
Cantaragiu Secil Givan. De asemenea, vreau să fac precizarea.....33, domnu᾿...am să vin în
completare la mai multe puncte de pe ordinea de zi pentru mici corectări la proiectele de
hotărâri, ca să putem să le prindem în procesul-verbal și să modificăm, ulterior, hotărârile.

Mulțumesc!

D-na Irinela Nicolae
Deci, mergem la punctul 1:
”Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului

Constanța din data de 30.06.2017.”
Cine este pentru? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru.

D-na Irinela Nicolae
La punctul al doilea este:
”Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a domnului

Gavrilă Florin Tudor.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache
Dacă este domnul Gavrilă?

D-na Irinela Nicolae
Este în sală? Poftiți! Vă invit să ne ridicăm în picioare pentru acest moment deosebit.

Se fac comentarii în sală.
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D-na Marcela Enache
Numai puțin, comisia de validare!

D-na Irinela Nicolae
Comisia de validare este invitată...

D-na Marcela Enache
Am uitat că avem și comisie de validare. O să le verifice pe ambele...

Se fac comentarii în sală.

D-na Irinela Nicolae
Cine e în Comisia de validare?

D-na Marcela Enache
Doamna Cojoc, doamna Trandafir, domnul Popescu și domnul Zabara, da?!

Se fac comentarii în sală.

- X –
D-na Irinela Nicolae
Comisia de validare și-a făcut....activitatea, au verificat ce era de verificat, și supun la

vot primul proiect privind validarea în funcția de consilier local a domnului Gavrilă Florin
Tudor.

Cine este pentru? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru.

D-na Irinela Nicolae
Îl invităm acum să jure?

D-na Marcela Enache
Da, îl invităm să depună jurământul.

D-na Irinela Nicolae
Acum este invitat domnul Gavrilă Florin Tudor. Mulțumim!

Dl.Florin Tudor Gavrilă
Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanţa. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!

D-na Irinela Nicolae
Mulțumim! Supun la vot proiectul de validare în funcția de consilier local a

domnului Tulică Marius. Binențeles, și el validat de Comisia de validare.
Cine este pentru? Se opune cineva?

Se votează, în unanimitate, pentru.
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D-na Irinela Nicolae
Îl invităm pe domnul Tulică Marius să depună jurământul.

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru, acum, pentru că a votat și domnul Gavrilă.

D-na Irinela Nicolae
Deci, a vem 25 de voturi pentru. A votat și domnul Gavrilă. Vă ascultăm!

Dl.Marius Tulică
Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanţa. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu!

D-na Irinela Nicolae
Suntem la punctul nr.4:
„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Avem un amendament, aici.

D-na Cristina-Andreea Văsii
Bună ziua!Am o întrebare. Dorim, dacă se poate, să ne explicați un pic aceste

modificări, deoarece am observat niște sume supraevaluate, la capitolul laptopuri. Am citit
undeva 6500 lei/bucată, investiție și, cel puțin mie, mi se pare o valoare foarte mare pentru
asemenea aparatură în cadrul Primăriei.

Dl.Decebal Făgădău
Sărut mâna, doamnelor și bună ziua, domnilor! În primul rând, aș vrea să-mi susțin eu

amendamentul pe care-l am la rectificarea de buget, după care vom identifica ce a generat
această primă rectificare și vom veni și în luna august cu o rectificare a bugetului. În primul
rând, la Confort Urban, la capitolul 84- transporturi, vă  voi ruga să aprobați o mutare de sume
între capitole. Luăm de la investiții și ducem la reparații, întrucât, probabil știți, societatea
municipiului Confort Urban a trecut și trece în continuare printr-o etapă de reorganizare. S-au
făcut multe proceduri noi, s-a schimbat inclusiv Legea 10, cea care supervizează calitatea
contrucțiilor, iar timpii de realizare a investițiilor au fost ușor decalați. Tocmai pentru a nu
rămâne cu sumele necheltuite în interiorul alocării, vom accelera programul de reparații, știți,
foarte bine, că sunt necesare multe reparații în municipiul Constanța, urmând ca, pe măsură ce
se demarează procedurile de investiție, să venim cu alocările în completare. Deci, propunerea
mea de amendament este să luăm de la capitolul studii și proiecte- elaborare SF/DALI, PT,
DDE, DTAC, diminuăm cu suma de cinci mii de mii de lei și transferăm la cheltuieli materiale
– lucrări de reparații, întreținere a tramei stradale din municipiul Constanța. Am predat
amendamentul către doamna secretar. Acum, pe capitolul sport, am propus, consilierilor și
solicitanților, ca abordarea să fie una rațională și după primele 6 luni de execuție bugetară să
facem o analiză serioasă, să vedem cum stăm cu încasările, cum stăm cu execuția bugetului și
abia după aceea să vedem cum finanțăm activitatea sportivă. Evident, solicitări au fost mult mai
multe, dar între timp s-au schimbat câteva realități. Prima. Dumneavoastră ați încuviințat
preluarea câtorva baze sportive și am demarat procesul de transfer către municipiu a acestor
baze sportive. Evident că ele vor naște cheltuieli; cheltuieli, în primul rând, de igienizare pentru
că preluăm trei puncte negre pe obrazul orașului, ulterior, dotare și aducere la un stadiu decent,
practicabil, astfel încât echipele să poată desfășura activitate sportivă pe aceste baze. Și abia
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după ce avem această politică de infrastructură vedem cum construim structura, cu următoarele
condiții: municipiul va prelua C lubul sportiv Farul Constanța, dacă Guvernul va încuviința
transferul, iar echipele pe care noi le finanțăm, treptat, se vor dizolva în interiorul acestui club
al orașului. Un prim pas s-a făcut la handbal, unde aveam două echipe; astăzi avem o singură
echipă, iar, pe viitor, această echipă va fi echipa orașului și va purta culorile alb-albastre. După
cum vedeți, suntem consecvenți. Acum, revenind la întrebarea dumneavoastră, doamna
consilier, eu nu am studii de specialitate, dar colegii mei au. Doi. Legea achizițiilor publice
spune foarte clar ce avem de făcut înainte să naștem un referat de necesitate – consultare de
piață. Dacă prețul este mare, și, poate, dumneavoastră vi se pare mare, înseamnă că vom avea o
competiție din ce în ce mai mare la procesul de licitație. Asta înseamnă că se vor bate mai mulți
furnizori. Iată că dumneavoastră vedeți un inconvenient, eu văd un  punct tare  în această
alocare bugetară. Mai mult, eu nu-mi doresc să cumpărăm tehnică  de calcul pe care peste un an
să o abgradăm. Nu ne permitem acest lucru. Și, mai mult, cred că municipiul Constanța trebuie
să aibe logistica și dotarea în conformitate cu puterea orașului și cu necesitățile aparatului
administrației. Așa că, n-am ce să vă răspund la ....Dacă vi se pare mare, urmăriți cu atenție
procesul de achiziție, cereți clarificări, prin secretariatul municipiului, de la colegii mei. Sunt
convins că vă vor pune la dispoziție tot procesul de consultare de piață, absolut obligatoriu pe
lege. După cum ați văzut, inclusiv pe site-ul nostru, al Primăriei, vedeți anunțuri: ”Municipiul
Constanța intenționează să cumpere: a) - , b)-, c)-. Vă rugăm prezentați oferte.”. Asta
suplimentar față de consultarea SEAT-ului. Așa că, n-am ce să vă răspund la această întrebare.
Vă rog să susțineți amendamentul meu. Constat că la Confort Urban lucrurile se îndreaptă către
o direcție bună. Văd că lucrează din ce în ce mai mult noaptea. Asta, cu toate că-și asumă
riscuri și chiar în acest weekend au avut un incident, undeva în zona Caraiman, dacă nu mă
înșel, când cei care veneau să asfalteze în zonă, noaptea, repet, tocmai pentru a nu bloca
traficul, au fost agresați. Și vă asigur că voi face toate sesizările legale, pentru că nu este
normal, în loc să-i aplaudăm, în România, pe cei care muncesc și-și fac datoria, noaptea, să
lăsăm câțiva derbedei să își bată joc de cei care muncesc.

D-na Irinela Nicolae
Mulțumesc! Spun la vot acest amendament.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Deci, avem 24 de voturi pentru amendament... 25, pardon...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre
Suntem 26.

D-na Marcela Enache
...26, acuma, că s-au validat cei doi.

Dl.Decebal Făgădău
Au fost validați doi consilieri.

D-na Marcela Enache
Deci, 26 sunt pentru. Și hotărârea acum.
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D-na Irinela Nicolae
Supun la vot hotărârea privind rectificarea bugetului municipal.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Mulțumesc! Mergem la punctul nr.5:
„Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la

examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Doamna secretar.

D-na Marcela Enache
Vreau să fac o mică observație. Atât la punctul 5, cât și la punctul 6, în preambulul

hotărârii, la temeiul legal, va rămâne doar art.12, alin.5 din Legea 1/2011 și Legea 273 per
ansamblu. Atât. Deci, se modifică puțin, în preambul, la temeiul legal. Mulțumesc!

D-na Irinela Nicolae
Mulțumesc și eu! Supun la vot această hotărâre.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Da. Următorul punct, 6:
„Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați

la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și a profesorilor îndrumători.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 pentru.

D-na Irinela Nicolae
26 de voturi pentru. La punctul 7 avem:
„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de onoare - post

mortem domnului Dumitru Lupu.”
- iniţiatori: consilierii locali Costin – Ioan Răsăuțeanu, Florea Răzvan Ionuț,

Nicolae Irinela, Aurelian Marius Marin, Andreiaș Cristian Marius, Babu
Dumitru, Cojoc Marioara, Dede Perodin, Dobre Mircea, Mihăilescu Cristian,
Teodor Patrichi, Valentin Gabriel Pârvulescu, Tincu Cristian

D-na Marcela Enache
Avem buletine de vot, aici.

D-na Irinela Nicolae
Avem buletine de vot. Vă rog să le completați.
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- X –

D-na Irinela Nicolae
Și invit Comisia de numărare a voturilor să procedeze la numărarea acestora. Vă rog

frumos, membri comisiei!

- X –

D-na Irinela Nicolae
În urma votului exprimat de dumneavoastră rezultatul este următorul: 26 de voturi

pentru.Supun la vot întregul proiect privind acordarea titlului de Cetățean de onoare – post
mortem, domnului dumitru Lupu.

Cine este pentru? Se opune cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Avem 26 de voturi pentru. Mergem la punctul nr.8:
„Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază

consilierii locali ai municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Avem punctul 9. Înainte de a –i da citire, doamna secretar al municipiului are o

observație.

D-na Marcela Enache
S-a omis, în preambulul hotărârii, să fie menționat și procesul-verbal nr.94820, încheiat

cu sindicatul în care o parte din funcționarii publici sunt membri. Atâta doar.

D-na Irinela Nicolae
Atunci, supun la vot.
„Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii

publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Constanța și din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al
municipiului Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?

D-na Cristina-Andreea Văsii
O secundă! Stați puțin!

D-na Irinela Nicolae
Scuze!
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D-na Cristina-Andreea Văsii
La acest proiect de hotărâre, domnule primar, la salariile diferențiate între SPIT,

funcționarii din Primărie și SPAS, am observat pe grila de salarizare niște discrepanțe foarte
mari, ținând cont de faptul că s-a dorit o uniformizare a salariilor. Am observat, de asemenea,
că la SPIT există o posibilitate de evaluare a angajatului în funcție de gradul de dificultate al
activității, iar salariul acestora se poate dubla până la... chiar tripla. Acest criteriu de
performanță am văzut că, totuși, nu este aplicat și pentru celelalte servicii. Ne puteți da
dumneavoastră cîteva detalii referitor la aceste diferențe foarte mari între salariile angajaților
care sunt, totuși, sub aceeași umbrelă?

Dl.Decebal Făgădău
Bun. În primul rând, la stabilirea salariilor am plecat de la câteva principii stabilite prin

lege. Primul,  un drept câștigat nu se retrage; doi, tratarea în funcție de complexitatea muncii și
importanța muncii, de specificitatea muncii. Așa că, noi avem Serviciul public de impozite și
taxe, și în momentul ăsta avem unul dintre cele mai performante servicii publice din România,
ca dovadă, putem să îndeplinim toate proiectele noastre cu banii pe care-i strânge SPIT-ul.
Doi. La Serviciul public de asistență socială nu am putut intra cu aceeași grilă de departajare,
întrucât este în plină consolidare. Serviciul public de asistență socială, după cum știți, nu are
nici măcar o vechime de un an de zile acest serviciu public și mai este mult până când va
ajunge să fie consolidat și abia după aceea să se vină pe fiecare funcție specifică cu procese de
evaluare a complexității muncii și a amendamentului, astfel încât să poată funcționa pe aceeași
grilă. Trei, la aparatul de specialitate al primarului nu am introdus încă această grilă pentru că
va urma, la punctul nr.10, organigrama, care presupune o reorganizare a direcțiilor Primăriei.
Adică, un moment zero. După ce organigrama se va popula, după ce vom avea un nou
regulament de organizare și funcționare, proceduri, fișe de post, iar criteriile de evaluare vor fi
nu doar subiective, cele ce sunt atributul meu atunci când acord premiile funcționarilor publici
sau personalului contractual ce alcătuiește personalul de specialitate al primarului, vor fi și
criterii pe care le vom elabora cu o metodologie de la Asociația municipiilor din România până
la consultările, și subliniez cuvântul, consultările cu sindicatele. Așa că, această
discrepanță...da, este. Este între SPIT și Primărie, dacă vorbim de drepturi câștigate în timp și
cei de la SPIT au avut, ca și cei de la Finanțe publice, de-a lungul vremii, multe prevederi,
legale, specifice activității lor. Nu aveam cum să venim acum să le tăiem aceste drepturi. Doi.
Nu aveam cum să ridicăm cu toată grila municipiului la acest nivel, pentru că, unu, cel mai
probabil, depășeam alocarea bugetară; doi, nu vreau să fac acest lucru în acest moment la
aparatul de specialitate al primarului. Deocamdată, vreau să fac populare; doi, în funcție de
complexitatea muncii și de performanța fiecăruia, vom acorda salariile, prin dispoziție a
primarului, lună de lună. Dumneavoastră doar aprobați, conform legii, salariile de bază. Voi
introduce aceste trepte, pentru că, din punctul meu de vedere, sunt necesare. Vedem că sunt
poziții echivalente, în care un funcționar public performează, un funcționar public are o
lejeritate în abordarea problemelor și atunci, da, într-adevăr, vor apărea discrepanțe.
Deocamdată, avem la îndemână motivarea premierii. Din punctul meu de vedere, mai este de
lucrat aici, două salarii minime pe economie, adică, 2900 de lei, maxim într-un an de zile,
pentru fiecare funcționar public  sau  personal contractual. Așa că, înțeleg aceste diferențe. Ele
au existat. Ce-și propune această grilă de salarizare este să uniformizeze în rândul aparatului de
specialitate, SPIT, SPAS, pe trepte, astfel încât să eliminăm discrepanțele date de legile vechi,
în care ajungeam într-o situație în care un nou angajat avea salariu mai mare decât un
funcționar public cu vechime. Acum este prima etapă de așezare a salariilor de bază. Va urma
și o a doua etapă, cel mai probabil la începutul anului viitor, pentru că, evident, va crește
salariul minim pe economie și vor urma consultări și negocieri cu sindicatele.
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D-na Irinela Nicolae
Mulțumesc! Vă rog, domnu᾿ Popescu!

Dl.George-Andrei Popescu
Bună ziua, domnule primar! Bună ziua domnilor consilieri! Aș avea și eu un

amendament. Ar trebui, cumva,  să sprijinim și tinerii. În acest sens, propun, mărirea
indemnizației  debutanților la 2000 de lei.

Se fac comentarii în sală.

D-na Irinela Nicolae
Mulțumesc!

Dl.George-Andrei Popescu
Vă mulțumesc și eu, dar....!

D-na Irinela Nicolae
Supun la vot amendamentul propus de colegul nostru.
Cine este pentru?

Doamna secretar numără voturile pentru. Se fac comentarii în sală.

Dl.George-Andrei Popescu
Măsuri sociale luate dintre acestea, domnu᾿ Babu, în baza deciziei premierului...

Se fac comentarii în sală.

Dl.George-Andrei Popescu
Bun. Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache
11...

D-na Irinela Nicolae
Sunt 10 pentru.

D-na Marcela Enache
10. Nu a trecut.
Se fac comentarii în sală.

D-na Irinela Nicolae
Cine este împotrivă? Numărați?

D-na Marcela Enache
Păi, diferența. 16, că sunteți 26.

D-na Irinela Nicolae
Deci, acest amendament nu a trecut.
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Dl.Victor Constantin
Dacă tot am deschis subiectul, vreau să vă rog, cu privire la SPIT...S-a făcut o comisie.

Așteptăm și noi de luni de zile să vedem niște rapoarte. Colega mea, Cristina Văsii, l-a
depus.Domnul Mircea Dobre l-a depus. Inițiatorul proiectului și comisiei nu știu ce face. Vă
rog, domnul Secil, să ni le comunicați. Adică, dacă vreți să discutăm pe subiect, avem o
comisie, așteptam un raport. Totuși, am dori să vedem și rezultatele. Vă mulțumesc!

D-na Irinela Nicolae
Da, am reținut.

Dl.Decebal Făgădău
Numai puțin! Aș vrea să-i răspund domnului consilier. Nu am făcut acest lucru pentru

că, spun, debutant nu înseamnă, neapărat, tânăr, ca să știți. Și vă pot veni cu exemple.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău
La Serviciul public de asistență socială am organizat concurs pentru consilier juridic,

debutant. Atunci, salariul nu era nici măcar cel de-acum, era 1450 de lei, și am avut 12
candidați pe loc. Prefer să se angajeze întâi cu acest salariu de bază, să muncească, să facă
performanță, îi voi premia, ca ordonator principal de credit, și vă garantez că voi crește baza,
dar pe criterii de performanță nu așa fără nici un fel de selecție. Deci, în primul rând vreau să
elimin confuzia că debutant înseamnă, neapărat,  tânăr. Vreau să vă spun că la noi, la
concursuri, este cam 50/50 când se prezintă la concurs de debutant, pentru că sunt oameni care,
chiar dacă au lucrat în instituții publice având calitatea de personal contractual, și-au dat seama
că vor să devină funcționari publici. Deci, despre asta este vorba. Doi, al doilea răspuns: nu
vreau să fac această creștere, a salariului de bază, dezechilibrând tot ce s -a construit, deci, de
data aceasta, de sus în jos. Pentru că trebuie să înțelegeți că această lege a salarizării vine
pentru administrațiile locale și așează câteva principii acolo unde le era locul. Unul.
Conducătorul instituției, care are răspunderea cea mai mare, are și remunerația cea mai mare .
Doi. Veniturile celor cu funcții de conducere, dar nu numai, în valoare netă, nu pot depăși
valoarea indemnizației viceprimarului. Deci, sunt plafonate. Și aici vorbim de salariul de bază
cu gradațiile respective, cu sporurile de condiții specifice, cu sporul de viză CFP, cu sporul de
participare la comisia de disciplină, cu toate sporurile prevăzute de lege, inclusiv cu premierea
nu pot depăși în valoare netă indemnizația viceprimarului. Coborâm mai jos. Salariile
directorilor ați văzut că se uniformizează și de aici mai departe coborâm. Evident că în a doua
etapă preocuparea mea va fi să așez baza, pentru că, trebuie să recunosc, era un dezechilibru
atât la vârf, cât și în zona mediană, și la bază. Acum vă pot spune că a penetrat, cam 60% este
organigrama infiltrată în concordanță cu salariile care le-am votat. Mai mult, creșterea de salarii
care este prevăzută în programul de guvernare, și chiar dacă nu era în programul de guvernare
va fi în mandatul meu, la fel ca politica de burse, la fel ca politicile sociale, pas cu pas. Adică,
noi întindem o mână, dar să vedem și un efect. Ați văzut că, de exemplu, la educație nu a
existat semestru în care să nu creștem bursele, câte puțin, câte puțin, astfel încât să vedem și să
analizăm și impactul acestor măsuri. Același lucru se va întâmpla și în ceea ce privește sportul
și în ceea ce privește educația și, evident, și în ceea ce privește relația mea cu aparatul meu de
specialitate. Mulțumesc!

D-na Irinela Nicolae
Vă mulțumesc și eu! Supunem la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea salariilor de

bază.
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Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
O abținere, dl.Popescu, și 25 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 10:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale

aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache
Am de făcut o observație.

D-na Irinela Nicolae
Avem și aici o observație...

Dl.Decebal Făgădău
Și eu vreau să fac o prezentare.

D-na Marcela Enache
La punctul nr.10, în preambul, la temeiul legal,  se va trece corect art.36, alin.3, lit.b și

art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, în loc de art.36, art.39, alin.1 și art.45 din Legea
215/2001. Mulțumesc!

D-na Irinela Nicolae
Domnule primar.

Dl.Decebal Făgădău
Doamnelor și domnilor consilieri, vă voi face o scurtă prezentare a modificărilor pe care

le-am adus organigramei. Aceste modificări operează în toate cele 13 direcții existente în cadrul
aparatului de specialitate al primarului, iar modificările principale sunt următoarele:

1. Înființăm
- Un compartiment de control intern managerial, tocmai pentru a verifica că ceea ce
se transpune în hotărârile Consiliului local, dispoziții sau proiecte este urmărit
întocmai.
- Compartiment de documente clasificate; este un compartiment obligatoriu, pe lege,
pentru toate instituțiile publice care dețin documente clasificate.
- Compartimentul comunicare și relații mass-media. Exista un  birou, un serviciul
din cadrul Direcției de relații internaționale, organizare evenimente. Și fără să se
spună în titlu transport. Această direcție dispare. Și, tocmai pentru ca toți directorii
și toate direcțiile să înțeleagă importanța comunicării, acest compartiment se va afla
în subordinea primarului, astfel încât să nu vină un șef de compartiment la director
și să-i spună: ”domn᾿e, nu comunic bine cu direcția x sau direcția y”. Este un lucru
la care țin foarte mult și îmi doresc ca într-un an de zile, organizația să aibă o
comunicare excelentă. Aici, evident că mă va ajuta și consilierul meu personal,
dl.Mihai Petre.
- Compartimentul de relații externe și investitori. Acest compartiment va ține
legătura atât cu toate reprezentanțele consulare existente pe plan local, cu toate
reprezentanțele diplomatice la nivel național, orașele înfrățite, dar și cu toate orașele
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sau instituțiile cu care municipiul intră în relații externe, tocmai pentru a defini
ulterior spre alte compartimente, studii, proiecte, analize, oportunități de finanțare.

Alte compartimente:
- Compartiment de strategii dezvoltare locală și marketing;
- Compartiment manageri de proiecte pentru coordonarea și implementarea

proiectelor finanțate atât din fonduri interne, cât și fondurile externe nerambursabile,
cât și fonduri alocate din bugetul local. Construim un compartiment de manageri de
proiect, alții decât cei ce sunt angrenați în proiectele europene. De cele mai multe ori
am văzut disfuncții. Chiar dacă stabilim o echipă de manageri de proiect, ea are o
compoziție mixtă, oameni care lucrează în diferite direcții sau compartimente , dar
care, de cele mai multe ori, nu au puterea de decizie sau nu au viziunea întregului
proiect ci doar a specializării fiecăruia. Managerul de proiect a devenit astăzi o
meserie în sine și vreau să avem un compartiment de manageri de proiect.

- Compartimentul monitorizare întreprinderi publice și asociații de dezvolare
intercomunitară. Acest compartiment va fi, dacă vreți, o curea de legătură, o curea
de transmisie între aparatul de specialitate al primarului și Consiliul local, pentru că,
până în acest moment, nimeni din Primărie nu avea în fișa postului să monitorizeze
activitatea RADET, Confort Urban, RATC, RAEDPP, Ecosal și am ajuns la niște
situații în care, fie lipsa de furnizare de informații către Consiliul local, fie lipsa de
control din partea aparatului de specialitate, care nu exista, au dus la niște situații
destul de complicate. Vezi Ecosal.

În subordinea secretarului municipiului înființăm Serviciul pentru pregătirea ședințelor
de consiliu local. Acest serviciu, chiar dacă va fi în subordinea mea, va funcționa pentru
consilierii locali.

De asemenea, înfiintăm un compartiment bază de date urbane și autorizare, comunicare
vizuală. Cu alte cuvinte, aici vom avea un compartiment de date care deservesc toate  direcțiile
și toate serviciile publice. Dacă vreți, este ca un mare G.I.S. care vine între ele și pune toate
informațiile, astfel încât să pregătim, dacă vreți, o trecere în on-line a relațiilor de autorizare, a
relațiilor de informare, astfel încât să nu mai cerem cetățenilor aceleați acte în format tipărit de
cât mai multe ori, cu cât mai multe semnături, cu cât mai multe ștampile. E un departament
esențial. El va fi, de fapt, scheletul pe care se construiește această trecere în on-line.

- Compartiment de turism. Este un compartiment extrem de important și el va lucra cu
noua asociație care se vrea un OMV.

- Compartiment de studii și proiecte economice. Direcția de administrare a
domeniului public și privat își schimbă denumirea și funcția de bază. Ea se va numi
Direcția de autorizare și sprijin operatori economici. Această direcție, acest
compartiment, care realizează studii și proiecte, vreau să facă analiza țesutului
economic al municipiului Constanța, astfel încât, atunci când vine cineva și vrea să
autorizeze o activitate economică, să primească nu doar informații ”trebuie să-mi
aduci hârtiile de la 1 la 10 numerotate, în zona aceasta.....„ trebuie să primească
informații și despre starea sectorului economic în care el urmează să activeze. Cu
alte cuvinte, dacă dorește să-și deschidă, dau primul exemplu, o croitorie, acest
compartiment trebuie să analizeze și să-i pună la dispoziție informații despre
sectorul economic: ”În Constanța mai există 25 de croitorii. Din analiza datelor
bilațiere, sunt în creștere, sunt în stagnare, sunt în scădere. Din punct de vedere al
numărului de angajați, suferă acest compartiment, pentru că nu mai găsim oameni
care să lucreze”. Deci, iată că înainte de autorizare, acest compartiment trebuie să-i
furnizeze operatorului economic cât mai multe informații despre contextul socio-
economic în care el urmează să-și desfășoare activitatea. De asemenea, trebuie să-i
aducă la cunoștință atât riscurile, dacă se află într-o anumită zonă, sau oportunități,
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dacă se află, de asemenea, din punct de vedere teritorial, într-o zonă pe care
municipalitatea are de gând să o regenereze urban. Cum ar fi str.Ștefan cel Mare.

Un alt, birou de data aceasta, este un birou de management proiecte culturale, sportive și
sociale, în subordinea fostei direcții de relații internaționale și organizare evenimente care se
redenumește Direcția de organizare evenimente culturale, sportive și sociale. După cum ați
văzut, într-un an și jumătate, municipiul a schimbat politica de la a finanța exclusiv activități în
unul sau două domenii în a deschide un dialog cu toți posibilii beneficiari, în a construi regulamente, a
construi priorități și, pe baza unor alocări bugetare fără precedent, s-au întâmplat și se întâmplă o
mulțime de lucruri frumoase în orașul nostru. Evident că orice instrument este perfectibil și apar
disfuncții. Prin acest compartiment, sau prin acest birou încercăm să eliminăm difuncțiile de structură,
de organigramă. De cele mai multe ori, un birou cu patru oameni nu făcea față la atât de multe sesiuni,
de deschidere, de semnare, de implementări, de analizare a impactului și așa mai departe.

Înfiintăm o nouă direcție – Direcția tehnic-administrativă. Până în acest moment aveam un birou
administrativ. Ori, această direcție tehnic-administrativă trebuie să preia tot ce îneamnă administrarea
bazei materiale în care-și desfășoară activitatea aparatul de specialitate și, de asemenea, să asigure o
punte de legătură cu instituțiile de învățământ, cu școlile. În această direcție vor lucra 34 de persoane.

Consolidăm direcția de urbanism, întrucât am avut o problemă, pe care n-am depășit-o în
totalitate la direcția de urbanism și nu vreau ca situația în care municipiul a stat fără arhitect șef 6 luni să
se mai repete vreodată. Tocmai de aceea, structura de conducere a acestei direcții cu 60 de persoane va
fi: arhitect șef și doi directori executivi adjuncți, care vor avea exact aceleași cerințe la angajare ca și
arhitectul șef, astfel încât, dacă, Doamne ferește!, se întâmplă ceva cu arhitectul șef să avem de unde să
urcăm, să construim o politică de cadre previzibilă. Anul trecut, v-aduceți aminte, județul n-avea arhitect
șef, municipiul n-avea arhitect șef. Inspectoratul regional în construcții avea doar doi arhitecți , care nu
profesau, din care unul avea activitate de conducere, iar celălat de control. Este inadmisibil ca pe rază de
6 județe să se producă un asemenea dezechilibru.

De asemenea, direcția de servicii publice și direcția de gospodărire comunală, așa cum erau ele
pe vechi, se unesc într-o singură direcție de gestionare a serviciilor publice în care mutăm inclusiv
transporturile. La Direcția poliție locală avem doar un director general și un director general adjunct,
pentru că acolo comanda trebuie să fie unică nu bicefală. Direcția locală de evidență persoane este, de
fapt, o transformare a ceea ce aveam, cu actualizarea numelui. Mai avem Direcția tehnologie, informație
și relații publice. Acesta este...În această direcție va fi compartimentul care răspunde pe Legea 544 și
văd că ușopr, ușor acest compartiment își face treaba și chiar am primit, acum câteva zile, un mesaj care
m-a surprins. M-a felicitat un reprezentant al mass-media pentru că a primit răspunsul în 10 zile.
Evident că, o alocare de resursă umană și cu informații de la toate direcțiile, vom putea răspunde în
termen oricărui fel de solicitare, dar cred că toată lumea a văzut că ușor, ușor, atât anunțurile de intenție,
cât și rezultatul procedurilor de achiziții sunt pe site-ul Primăriei. Toate contractele vor fi pe site.
Continuăm ceea ce am început la câteva direcții. Avem Direcția patrimoniu și cadastru, care rămâne cu
principalul obiectiv, acela de a construi un inventar foarte clar și foarte exact a ceea ce are municipiul în
patrimoniu. Ați văzut că ședință de ședință vin în fața dumneavoastră cu radieri sau cu identificări.
Odată ce vom avea GIS-ul, vom avea elementul de planificare strategică pentru P.U.G. și vom avea
suportul, astfel încât toată lumea să știe, pe un singur rol, care este situația lui din punct de vedere fiscal,
din punct de vedere patrimonial, din punct de vedere juridic și din punct de vedere urbanistic. Cu alte
cuvinte, ce-ați văzut acum că a făcut foarte bine Serviciul public de impozite și taxe, și aveți un
username cu care puteți observa situația dumneavoastră, acest pachet de situație financiară va fi doar un
led din tot capitolul de informații pe care dumneavoastră le veți putea primi.

Sunt mai multe schimbări de fond. Aștept întrebări și, de asemenea, sunt deschis la propuneri,
astfel încât...inclusiv pentru tineri. Da, este o relație care se construiește în timp și într-o ordine firească
a priorităților. Vă mulțumesc și vă rog să votați acest proiect de hotărâre.

D-na Raluca Andreea Trandafir
Bună ziua! Înainte de a trece la vot, vreau să vă menționăm că, consilierii locali din

partea PNL se vor abține la acest proiect de hotărâre. Și nu în primul rând ca urmare a faptului
că această organigramă a venit în ziua de vineri și nu am fost consultați. Nu reprezintă viziunea
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noastră, nu ar fi ăsta primul aspect, ci dumneavoastră ați menționat aici niște modificări. Și am
vrea și noi să știm, ca și o radiografie atunci când te duci la medic, care sunt aspectele, ca
urmare a unei analize, pe care dumneavoastră le-ați identificat de când ați preluat mandatul de
primar? Pentru că, cu siguranță, aceste modificări urmează sau vin.... survim ca urmare a unei
analize; ceea ce am fi așteptat să ne spuneți, pentru că mai aveați și alte instrumente la
îndemână, de sancționare, de încetare a unor raporturi contractuale de muncă, cu care, cu
siguranță, ținând cont de lipsa de performanță, am fi fost de acord. Nu-i nici o problemă. Dar
am fi vrut să avem și noi o radiografie a tuturor acestor aspecte și o prezentare a lor. Vă
mulțumesc!

Dl.Decebal Făgădău
Aș fi tentat să nu vă răspund, ținând cont de faptul că vă veți abține. Unu. Doi. Din

punct de vedere a calității dumneavoastră de consilieri locali ar trebui să vă intereseze dacă mă
încadrez în bugetul aprobat și numărul de funcții. De aici mai departe, eu răspund de
performanța aparatului de specialitate al primarul, nu dumneavoastră și nu mă simt dator nici
măcar să mă consult cu dumneavoastră, mă consult cu cine sunt obligat prin  lege. Adică, cu
sindicatele.  Legat de performanță, analize și așa mai departe, nu am nici un fel de obligație să
vă prezint dumneavoastră acest lucru. Evident că mi-am făcut analiză, evident că urmăresc,  cu
consecvență, eliminarea riscurilor majore sau diminuarea lor până la nivelul de riscuri medii
sau minore și, evident că, această analiză de performanță nu o voi audita eu, o auditează
companii de specialitate. Municipiul a fost și va fi în  relații cu companii de specialitate, cele
mai multe dintre ele formând așa-zisul ”befor”, astfel încât să am o părere obiectivă asupra
proceselor ce se desfășoară în interiorul acestei organigrame. Dar, vă repet, am înțeles că vă
abțineți. Vă rog, supuneți la vot, doamna președintă!

D-na Raluca Andreea Trandafir
E vorba și de transparență aici. Am înțeles că nu aveți obligativitatea, așa ați considerat,

dar, în egală măsură, e vorba și de transparență. E un principiu...

D-na Nicolae Irinela
Mulțumim! Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a

statului de funcții a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.
Cine este pentru? Numărați, vă rog! 16.

D-na Marcela Enache
16 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Cine este împotrivă? Se abține cineva? Numărați. 10.

D-na Marcela Enache
10 abțineri. Proiectul a trecut, pentru că a trecut cu majoritatea celor prezenți.

(S-au abținut următorii consilieri: d-na Arghirescu, d-na Trandafir, dl.Constantin, d-na
Andrei, d-na Văsii, dl.Solomon, dl.Gavrilă, dl.Tulică, dl.Avătafului și dl Popescu.)

D-na Nicolae Irinela
Da. Proiectul a trecut; a trecut cu majoritatea celor prezenți. Punctul 11 al ordinii n

oastre de zi:
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„Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului
social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente pentru
transportul public local în comun.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

D-na Adriana Arghirescu
Am să vă rog să-mi permiteți câteva cuvinte. În cadrul acestui proiect de hotărâre există

un capitol referitor la comisioanele aferente vânzărilor mari de bilete. Aceste comisioane sunt
diferențiate, în procent de 5% pentru un număr maxim de 100.000 de bilete și în procent de 8%
la peste 100.000 de bilete.

Noi considerăm că procentul de 5% este suficient, având în vedere că regia de transport
în comun este o regie pe pierdere și de faptul că conducerea actuală și-a propus, printr-un
program de management, diminuarea cheltuielilor. Nu înțelegem de ce trebuie să creștem un
comision la o cantitate mai mare de bilete vândute.

Dl.Decebal Făgădău
Doamna Arghirescu, vă răspund eu. În primul rând, noi nu mărim un comision, ci

reducem un comision care în momentul de față este 10%. Unu. Doi. Astăzi, regia vinde,
aproape, 95% din tichete prin comisionari, nu direct, și cred că impactul acestor 2% e unul
semnificativ. Este un prim pas. De aici mai departe, evident că, prin echipa de conducere:
consiliul de administrație și conducerea executivă, vor veni și vor propune mai multe măsuri de
eficientizare a vânzării de bilete, astfel încât, dacă se poate să fie mai plasat acest proces de
comisionare, sunt convins că o vor face. Dar, tocmai pentru  a fi acurați, vorbim de o reducere a
comisionului de la 10 la 8%.

D-na Adriana Arghirescu
Avem pe două paliere: - 10 la 5%  până la 100.000 de bilete, și - 10 la 8% peste 100.000

de bilete. Care e justificarea economică? Că știm, vinde mai mult, câștigă mai mult. De ce
trebuie să dăm mai mult... mai mare comisionul?

Dl.Decebal Făgădău
Vă repet. N-ați înțeles. Acum avem doar două situații. O situație în care un procent

foarte mic este comisionat cu 5% și un procent covârșitor este comisionat cu 10%. Prin această
nouă politică se plafonează la 8% acel comision, adică se câștigă acei 2%. Și așa a fost destul
de greu să negocieze descreșterea cu acest comision de 2%, pentru că nimeni n-ar vrea ca un
drept odată dobândit sau câștigat să și-l scadă. Dumneavoastră v-ar conveni ca un furnizor de-
al dumneavoastră să vă spună, mâine, ”nu mai vinzi cu 10%, vinzi cu 8%” fără să-ți creeze nici
un avantaj în plus? Ori, cred că această descreștere este una înțeleaptă și suportabilă în
momentul de față. În orice caz, eu mă bucur să văd un dinamism al echipei de conducere.

D-na Adriana Arghirescu
Da, pentru că....Deci, noi propunem amendamentul  ca,  comisionul să fie de 5%.

Mulțumesc!

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Supun la vot amen....Scuze, avem un comentariu.Vă rog!
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Dl.Aurelian-Marius Marin
Proiectul a fost în discuția Comisiei 3, la care au participat și consilierii PNL, și vreau să

vă spun că cei din partea PNL au apreciat ca pozitivă activitatea regiei în acest moment și, de
asemenea, au apreciat ca pozitivă această scădere a comisionului. Din punctul meu de vedere,
nu văd oportun acest amendament în plen din moment ce proiectul a fost la Comisia 3 și toată
lumea putea să-și spună cuvântul...

Dl.Decebal Făgădău
Și lau avizat favorabil.

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Deci, el a fost avizat favorabil în comisie?

Se fac comentarii în sală. (A fost și la comisia 5...)

D-na Nicolae Irinela
Supunem la vot amendamentul.
Cine este pentru?
Numărați, vă rog!

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Pentru amendamentul...

D-na Nicolae Irinela
Propus de doamna...

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Cine este de acord?, ca să numărăm...

D-na Nicolae Irinela
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
10.

D-na Nicolae Irinela
Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache
16. Deci, nu a trecut amendamentul.

D-na Nicolae Irinela
Ne întoarcem la proiectul pe care trebuie să-l discutăm. E vorba de proiectul de hotărâre

privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente.
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Cine este pentru acest proiect în varianta inițială? 16.

D-na Marcela Enache
16, da.

D-na Nicolae Irinela
Cine este împotrivă? 10? Se abține cineva? Deci, 9 și o abținere.

D-na Marcela Enache
Deci, 16 pentru; o abținere, domnul Popescu, și 9 împotrivă.

(Au votat împotrivă următorii consilieri: d-na Arghirescu, d-na Trandafir, d-na Văsii,
d-na Andrei, dl.Tulică, dl.Gavrilă, dl.Solomon, dl.Constantin și dl.Avătavului.)

D-na Nicolae Irinela
Proiectul 12:
„Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 lit. c) pct. 7 din anexa la HCL nr.

71/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile
de persoane beneficiare din municipiul Constanța, în sensul majorării plafonului de
pensie pentru pensionarii care beneficiază de aceste facilități.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Avem un amendament.

Dl.Decebal Făgădău
Aș vrea să fac următorul amendament, în sensul că modificarea prevăzută de articolul 1

să se aplice începând cu aceeași dată de creștere a punctului de pensie. Justificarea este
următoarea. După cum știți, adiționând programul de ”Respect”, am început să trimitem acasă
către beneficiari, abonamente, astfel încât dânșii vin o singură dată, completează un formular și
urmează să primească acasă abonamentele valide până la finele anului. Din momentul în care a
crescut punctul de pensie, aprozimativ 3000 ieșeau din această plafonare de 1250 de lei.
Tocmai pentru a nu pune oamenii pe drumuri, să vină să aducă...3000 de oameni, abonamentele
și să primească altele noi, fără să se modifice nimic în fapt, vă propun ca această hotărâre de
consiliu local să fie suprapusă, temporal, cu momentul de creștere al punctului de pensie.
Mulțumesc!

D-na Nicolae Irinela
Supun atenției dumneavoastră acest amendament.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Pentru, au fost 16 și 10 abțineri. Pentru amendament.

D-na Nicolae Irinela
Pentru amendament, absolut. Supunem la vot acest proiect de hotărâre privind

modificarea articolului 1.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Domnul Popescu

D-na Marcela Enache
Deci, 16 pentru, 1 împotrivă, dl.Popescu.
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D-na Nicolae Irinela
Se abține cineva? Și 9 abțineri.

D-na Marcela Enache
Și 9 abțineri.

(S-au abținut următorii consilieri: d-na Arghirescu, d-na Trandafir, d-na Văsii,
d-na Andrei, dl.Tulică, dl.Gavrilă, dl.Solomon, dl.Constantin și dl.Avătavului.)

D-na Nicolae Irinela
Mulțumesc! Punctul 13 al ordinei noastre de zi:
„Proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii juridice specializate de

consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în vederea reorganizării Regiei Autonome
de Transport în Comun Constanța în societate comercială și încheierii contractului de
prestări servicii publice de transport.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

D-na Adriana Arghirescu
Domnule primar, în Comisia 5 am dat aviz negativ acestui proiect datorită faptului că

reprezentantul societății nu a putut să argumenteze nevoia acestui serviciu juridic decât printr-o
formulă, spunând că volumul de muncă al  departamentului juristic este covârșitor de mare. Pe
de altă parte, în ultimul... în anul trecut, când am votat proiectul de finanțare BERD, știm că
avem și o alocație, un grand, de 500 de mii de Euro, de asistență, care include și această
componentă de asistență juridică. Din acest motiv, am vrut să vă precizez că am dat avizul
negativ.

Dl.Decebal Făgădău
Vă mulțumesc, doamna Arghirescu, evident, știam de avizul negativ. Avizul este unul

consultativ. Probabil, domnul director nu a știut să susțină imaginea de ansamblu dată de acest
CDR în organizarea regiei în companie. Da, într-adevăr, există asistență pentru municipiu, în ce
sens să fie reorganizată regia. Doar că cei care ne acordă nouă asistență vor trebui să lucreze cu
cineva care să înțeleagă ce înseamnă reorganizarea regiei și transformarea în societate. Ori,
astăzi, domnul director probabil din politețe v-a spus, vă spun eu fără politețe, nu există nici un
jurist în cadrul RATC care să fie în stare să înțeleagă ce presupune reorganizarea. Și atunci,
cineva trebuie să apere dreptul regiei. În ce sens se face reorganizarea? Este suportabil? Din
punct de vedere juridic, vor trebui compatibilizate proceduri, organigrame, tot felul de erori de
funcții, de fișe de post și așa mai departe. De aceea, pentru a fi corecți față de regia orașului și
viitoarea societate a orașului, cred că trebuie să le dăm un corp de specialiști care să-i învețe
cum să facă față acestui proces de reorganizare. Gândiți-vă că asistența este a noastră, a
municipiului nu a lor, a regiei. Și, dacă dumneavoastră v-ar plăcea să vină cineva din afară și să
pună o matrice și să zică: începând de mâine faci asta, asta, asta, asta, fără ca dialogul să existe
sau cineva care să-ți apere interesul și să spună ”Domn᾿e, nu pot face mâine. O pot face în două
luni, în trei luni”. Este o chestie rațională, din punctul meu de vedere. Am înțeles punctul
dumneavoastră de vedere și acum am înțeles și argumentația pentru care a fost vizat negativ în
cadrul Comisiei 5, și, probabil, data viitoare voi veni să susțin eu proiectul de hotărâre.

D-na Nicolae Irinela
Mulțumesc! Supun votului acesxt proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii

juridice specializate de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în vederea reorganizării
Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța.
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Cine este pentru? Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache
16 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
9 împotrivă și o abținere, dl.Popescu.

(Au votat împotrivă următorii consilieri: d-na Arghirescu, d-na Trandafir, d-na Văsii,
d-na Andrei, dl.Tulică, dl.Gavrilă, dl.Solomon, dl.Constantin și dl.Avătavului.)

D-na Nicolae Irinela
Proiectul 14:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Regiei

Autonome de Transport în Comun Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Proiectul 15:
„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

2017 al RADET Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Există, iarăși, o observație.

D-na Marcela Enache
Deci, la temeiul legal se va corecta și se va scrie: art.1, lit.b, în loc de art.1, art.4 lit.c, în

loc de art.4; art.10 alin.2 în loc de art.6 din O.G 26/2013. Mulțumesc!

D-na Nicolae Irinela
Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 16, pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local de furnizare a energiei

termice în sistem centralizat începând cu 01.07.2017 în municipiul Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache
Vreau să fac și aici o completare.
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D-na Nicolae Irinela
Vă rog!

D-na Marcela Enache
Și la acest proiect avem de făcut o completare. Probabil că s-a omis să se menționeze

”Comisia de specialitate nr.5”, s-a scris doar comisia în preambul, iar la articolul 2 se va face
completarea: ”prevăzut în anexa care fa ce parte integrantă din prezenta hotărâre”. Mulțumesc!

D-na Nicolae Irinela
Supun votului.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Deci, avem 10 abțineri și 16 pentru.

(S-au abținut următorii consilieri: d-na Arghirescu, d-na Trandafir, d-na Văsii,
d-na Andrei, dl.Tulică, dl.Gavrilă, dl.Solomon, dl.Constantin, dl.Avătavului și dl.Popescu.)

D-na Nicolae Irinela
Punctul 17:
„Proiect de hotărâre privind realizarea unui proiect pilot de transformare a

punctului termic 31 situat pe strada Muncel nr. 24 - zona Faleză Nord, în stație de
producere a energiei termice din surse neconvenționale, respectiv energie termică din
biomasă și energie solară.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul nr.18:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de

utilități și conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Avem buletine de vot aici?

D-na Marcela Enache
Nu, la 19.

D-na Nicolae Irinela
O.K.! Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 19:
„Proiect de hotărâre privind organizarea consiliului de administrație al S.C.

Confort Urban S.R.L. Constanța.”
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- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici avem buletine de vot?

D-na Marcela Enache
Da, la 19, dar vreau să fac o observație.

D-na Nicolae Irinela
O observație.

D-na Marcela Enache
În preambul, la alineatul 3, se va șterge, probabil că s-a preluat, se va șterge

”republicată, cu modificările și completările ulterioare”. Mulțumesc!

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Persoanele acestrea sunt selectate în urma procedurii. Am întrebat și eu.

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Doamna Enache,  sunt cinci candidați pe cinci locuri?

D-na Marcela Enache
Poftim?

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Sunt cinci candidați pe cinci locuri?

D-na Marcela Enache
Da. Și cei care sunt trecuți, acolo, la subsol, sunt alte trei persoane care au întrunit

condițiile dar sunt trecute ca rezerve, în situația în care...

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Avem și supleanți?

D-na Marcela Enache
Poftim?

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Avem și membri supleanți?

D-na Marcela Enache
Da, ca supleanți, în situația în care unul dintre ei...

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Și toți sunt membri supleanți? Câte locuri de supleanți sunt la comisie, atunci?

D-na Marcela Enache
Care comisie? E vorba de consiliul de administrație și consiliul de administrație are 5

membri.
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D-na Raluca-Andreea Trandafir
Bun. Și membri supleanți...?

D-na Marcela Enache
Deci, sunt cei trei care au întrunit condițiile.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Deci, toate aceste persoane au întrunit condițiile prevăzute de ordonanță...

Se fac comentarii în sală.

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Deci, asta n-am înțeles, se votează 5 din 5 și 3 din 3. Deci, toți se votează.

D-na Marcela Enache
Trebuiesc toți votați.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Da, toată lumea trebuie votată, petnru că, în situația în care unul dintre cei cinci, care

sunt principali, își va da demisia sau eu știu ce se va întâmpla, automat, următorul îi ia locul.

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Da, asta vroiam, să faceți mențiunea că se votează 5 din 5...

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Da, trebuiesc toți votați sau, mă rog, pe cei care considerați. Unde aveți observații, nu-i

votați. Mulțumesc!

- X –
D-na Nicolae Irinela
Invităm Comisia de numărare a voturilor să vină și să constate rezultatele votului.

- X –

D-na Nicolae Irinela
Avem rezultatul votului. Rezultatul este, pentru fiecare în parte:

Andrei Constantin-Florin - 19 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 anulate;
Frigioiu Marcela Mariana - 19 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 anulate;
Rădulescu Claudiu George - 19 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 anulate;
Vlad Elena - 19 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 anulate;
Darea Daniel - 19 voturi pentru, 5 împotrivă, 2 anulate;.
Si membrii porpuși în cazul vacantării:
Tănase Marian - 18 voturi pentru, 5 împotrivă, 3 anulate;
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Muzechiaru Tanța - 17 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 anulate;
Zagon Gabriel Răzvan - 18 voturi pentru, 5 împotrivă, 3 anulate;
Cele cinci persoane au fost votate de dumneavoastră. Invităm pe toți colegii noștri să

revină în sală, ca să putem să ne continuăm ședința.
Supunem acest proiect la vot.

Se fac comentarii în sală. (Numărați, să vedeți câți sunt...)

D-na Marcela Enache
Da, da, da.

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Cine este pentru?
Suntem la punctul 19. Vă rog! Numărăm.

D-na Marcela Enache
Domnul Popescu, cum votați?

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Cine este pentru?
Suntem la punctul 19. Mulțumesc!
Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Deci, 26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Și acest proiect a trecut. Punctul 20 pe ordinea noastră de zi:
„Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Ecosal S.R.L.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 21:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza

studiu de fezabilitate pentru lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul
Constanța - cartier Compozitori - Etapa I: str. Constantin Bobescu, str. Sergiu
Celibidache, str. Barbu Filaret, str. Tiberiu Brediceanu, aleea Gheorghe Dumitrescu, str.
Gheorghe Dima, str. Mihail Jora, str. Operei,  a indicatorilor tehnico-economici, precum
și a străzii Recoltei (tronson str. George Topîrceanu – str. Tache Ionescu) – Cartier
Palazu Mare.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
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D-na Marcela Enache
Vreau să fac o observație.

D-na Nicolae Irinela
O observație.

D-na Marcela Enache
Articolul 1 se va corecta și se va scrie...se va completa. Se va trece: ”Conform anexelor

1-9 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”. Acolo scrie ”conform anexelor”. Deci, ele
sunt 9 anexe, pentru fiecare din aceste tronsoane de stradă. Deci, avem câte un...o documentație
tehnică și ele, toate cele 9, vor deveni anexe. Mulțumesc!

D-na Nicolae Irinela
Supun votului.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 22:
„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Convenției cu privire la publicarea hărții

oficiale a municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 23:
„Proiect de hotărâre privind menținerea alocării din bugetul local a valorii

cofinanțării aferentă proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a
documentaței de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020"

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 24:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea regulamentului privind

acordarea de finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive
organizate în baza Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache
Am și aici o observație.
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D-na Nicolae Irinela
O observație.

D-na Marcela Enache
Din preambul se va elimina art.18, iar la celălalt articol, 18ˡ, nu se va trece și alineatul 4.

Iar la articolul 1 se va completa și se va trece: ”conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre” în loc de ”care se constituie ca anexa 1 la prezenta hotărâre”. Mulțumesc!

D-na Nicolae Irinela
Supun votului și acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 25:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanţarea activităţii sportive a Asociației Suporter Spirit Club Sportiv Farul Constanța
în anul 2017.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache
Vreau să fac și eu o observație. De la punctele 25  și până la punctele 36, unde sunt

prevăzute proiecte privind sprijinirea unor asociații sportive, deci, la toate proiectele, în
preambul: se va scoate art.18, iar de la art.18ˡ, alineatul 4. Mulțumesc!

D-na Nicolae Irinela
Supun la vot acest proiect de hotărâre.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 26:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanțarea Asociației Județene de Șah Constanța în vederea organizării Campionatului
European de Șah pentru Juniori 2017.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 27 al ordinei de zi:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Farul Constanța în anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
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Cine este pentru?

Dl.Costin-Valeriu Avătavului
O secundă! Aici, la Comisia 5, doamnele care ne-au prezentat proiectul au zis că sunt

niște probleme de ordin penal la clubul sportiv Farul. Nu știu, am înțeles că sunt niște
probleme. Au avut niște probleme cu acte....cu ce s-a întâmplat cu finanțarea de anul trecut și
cred că nici n-am mai dat aviz, din câte știu eu.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Nu știu. Proiectul de la punctul 27, să-l aduceți, să vedem...

Dl.Decebal Făgădău
Bun. La proiectul 27, probabil faceți o confuzie, nu există nici un fel de problemă, de

nici o natură. Aici vorbim de Clubul sportiv Farul Constanța, condus de domnul Ilie Floroiu.
Este un club extrem de onorabil și care a avut atâtea performanțe. Nu știu cine v-a prezentat....

Dl.Costin-Valeriu Avătavului
O să revin...

Dl.Decebal Făgădău
Vă rog! Poate faceți o confuzie.

Dl.Costin-Valeriu Avătavului
Cu siguranță...

D-na Nicolae Irinela
Supun la vot acest punct.
Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală. (Care punct?)

D-na Marcela Enache
27.

D-na Nicolae Irinela
Cine este împotrivă? Se abține cineva?
Avem abțineri.

D-na Marcela Enache
Două abțineri?

D-na Nicolae Irinela
Vă rog, să fie limpede! Vă rog frumos, la abțineri!

D-na Marcela Enache
Deci, cine se abține? 9 abțineri, avem. Domnu᾿ Popescu, ați votat pentru, da?
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D-na Nicolae Irinela
Da.

Este zgomot foarte mare în sală, toată lumea vorbește.

D-na Marcela Enache
Domnu᾿ Popescu, ați votat pentru, da?

Dl.George-Andrei Popescu
Am votat pentru, doamnă.

D-na Marcela Enache
Avem 17 voturi pentru, atunci.

(S-au abținut următorii consilieri: d-na Arghirescu, d-na Trandafir, d-na Văsii,
d-na Andrei, dl.Tulică, dl.Gavrilă, dl.Solomon, dl.Constantin și dl.Avătavului.)

D-na Nicolae Irinela
Suntem la punctul 28:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Top Star TT Constanța în anul
competițional 2017-2018.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 29:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanţarea activităţii sportive a Asociației Sportive Baschet Club Athletic Constanța în
anul competițional 2017-2018.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 30:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Tomitanii în anul competițional
2017-2018.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.
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Dl.Costin-Valeriu Avătavului
Într-adevăr, nu este vorba de clubul Farul, dar noi, în ședința de comisie, nu am avut

proiectele. Am mers pe...am dat avize pe...vorbe...De-aia s-a făcut confuzie.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Costin-Valeriu Avătavului
De-aia, că n-am avut proiectele. Nici  pe e-mail nu le-am primit,  nici.. și de-aia s-a

făcut confuzie.

Se fac comentarii în sală.

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Prezentarea înainte a proiectelor este o obligativitate, că nu e numai în Comisia 5

situația...

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Mergem la punctul 31, întrucât suntem abia la jumătatea ședinței noastre:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanţarea activităţii sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul
competițional 2017-2018.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 32:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Top Volei 05 Constanța în anul
competițional 2017-2018.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 33:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Phoenix Constanța în anul competițional
2017-2018.”

- iniţiator: consilier local Cantaragiu Secil-Givan;
Cine este pentru? Aveți ceva de spus?

Dl.Victor Constantin
Dați-mi voie și mie...
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D-na Nicolae Irinela
Vă rog!

Dl.Victor Constantin
Stimați colegi, vă propun un amendament, de reducere a sumei la jumătate. E o echipă

nou formată. De dragul domnului coleg Cantaragiu să-i dăm un milion două sute...să facă ce?
Să cumpere panouri de baschet. Și, mai departe ? Să fondeze o echipă. Adică, echipele ar trebui
să lucreze și apoi să ceară finanțare, nu să vină, așa, din prima, la Primărie cu mâna întinsă, că
au anumite prietenii și interese. Mulțumesc! Supuneți la vot propunerea de amendament, de
reducere a sumei, altfel, vom vota împotrivă!

D-na Nicolae Irinela
Ne-am și speriat! Supunem la vot acest amendament.
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
10 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache
16 împotrivă.

D-na Nicolae Irinela
Cine se abține?

D-na Marcela Enache
Deci, nu a trecut amendamentul.

D-na Nicolae Irinela
Nu a trecut acest amendament. Revenim la acest proiectde hotărâre, proiectul inițial.
Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Ați numărat?

D-na Marcela Enache
16 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache
10.

(Au votat împotrivă următorii consilieri: d-na Arghirescu, d-na Trandafir, d-na Văsii,
d-na Andrei, dl.Tulică, dl.Gavrilă, dl.Solomon, dl.Constantin, dl.Avătavului și dl.Popescu.)

D-na Nicolae Irinela
Se abține cineva? Nu mai e cazul. Proiectul a trecut. Punctul 34:
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„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru
finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul
competițional 2017-2018.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Mulțumesc! Proiectul 35:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în anul competițional
2017-2018.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 36:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru

finanţarea activităţii sportive a Asociației Club Sportiv Selena. S.N. Constanța în anul
competițional 2017-2018.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 37:
„Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 alin. (1) din HCL nr. 65/2011

privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul
Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente" Campusul social Henri Coandă, str.
Ștefăniță Vodă.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache
Avem buletin de vot, pentru că trebuie să-l înlocuim pe domnul Vișan, din comisie, și

aducem, imediat, buletinul de vot, ca să faceți propuneri.

Dl.Victor Constantin
Să știți că și la Comisia de fond locativ trebuie înlocuit.

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Și la cea de validare.



33

D-na Marcela Enache
Și la cea de validare, da, vom face proiecte pentru ședința următoare.

D-na Nicolae Irinela
Propunem? Așteptăm propuneri?

D-na Marcela Enache
Păi, să facă propuneri și cum aducem buletinul de vot, le completăm și le multiplicăm.

D-na Nicolae Irinela
Așteptăm propuneri pentru...Vă rog!

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu
Din partea grupului partidului Social Democrat, îl propunem pe domnul consilier local

Cristian Tincu.

D-na Nicolae Irinela
Cristian Tincu.

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Din partea grupului PNL nu avem nicio propunere.

Se fac comentarii în sală. Nici grupun PMP nu are propuneri.

Dl.Decebal Făgădău
Păi, și mai votăm? Mai facem buletine?

D-na Marcela Enache
Da. Păi, să trecem la următorul punct și, între timp, aduce buletinele de vot și se

urmează procedura.
.
D-na Nicolae Irinela
Mergem la punctul următor și  când vin buletinele, le completăm. Punctul 38:
„Proiect de hotărâre privind actualizarea H.C.L. nr. 629/2002 privind

transmiterea în folosință gratuită, pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională
pentru Locuințe a terenului în suprafață de 5.288 mp, situat în zona Palazu Mare –
A.N.L.1  în vederea construirii unui ansamblu de locuințe.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 39:
„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi

aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului
Constanţa.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Mulțumesc! Punctul 40:
„Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor

care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 41:
„Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 712/2005 privind preluarea

din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea Consiliului local Constanța a
imobilului „Spital Clinic de Boli Infecțioase” ce constituie domeniu public al municipiului
Constanța și transmiterea dreptului de administrare unității sanitare publice.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Mulțumesc! Punctul 42:
„Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra

terenului în suprafață de 763 mp situat în str. Soveja, Parcul Tăbăcăriei, către Parohia
„Sfântul Mare Mucenic Mina”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Vă rog!

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Am o observație de făcut aici. Aș vrea să clarificăm. A mai fost un proiect în Comisia 2,

privind translatarea unui teren, la Billa, pentru o altă biserică. Noi am fost împotrivă și am
văzut că a fost pus pe ordinea de zi. Vreau să fie clar faptul că nu suntem împotriva bisericilor,
dar este ultima oară, ca partid, când votăm alocarea acestor terenuri, până nu vor fi clarificate
situația celorlalte biserici care sunt cu probleme. Ați văzut că avem probleme cu biserica de la
Casa de cultură, cu biserica de la...care sunt în construcție de ani de zile și nu se mai termină.
Avem probleme cu biserici care nu au toate actele în regulă și trebuie să clarificăm. Până la
urmă, ar trebui clarificate aceste situații și apoi să mai dăm și a lte terenuri. Vă mulțumesc!

D-na Nicolae Irinela
Vă rog! Vă ascult!

Dl.Victor Constantin
Vreau să fac și eu o mențiune. S-a înființat o comisie de către un coleg de-al nostru. N-

ați vrut să intrați în comisie. Acuma, faceți declarații politice, să ne aflăm în treabă. Colegii
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noștri din comisie lucrează. Au pus în ordine cinci biserici care nu erau amplasate corect.
Domnul primar știe mai bine.

Se fac comentarii în sală. (Una dintre ele este cea de la Billa.)

Dl.Victor Constantin
Da, și cea de la Billa. Aici, arătăm bună voință și vom vota aceste proiecte, dar, în

același sens, așteptăm ca și Biserica, în schimbul acestor dări în folosință, să rezolve toate
construcțiile care sunt ...aberante, că altfel nu le pot declara. Mulțumesc!

D-na Nicolae Irinela
Mulțumim frumos! Între timp, vă rugăm să completați aceste buletine și să supunem la

vot punctul discutat puțin mai devreme. E vorba de punctul 42.
Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Da, se supune la vot 42.

D-na Nicolae Irinela
Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
O abținere, dl.Popescu, și 25 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 43:
„Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită asupra

terenului în suprafață de 601 mp situat în str.Soveja, Parcul Tăbăcăriei, către Asociația
„Așezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
O abținere, dl.Popescu...

D-na Nicolae Irinela
O abținere.

D-na Marcela Enache
O abținere, dl.Popescu, și 25 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Vă rugăm frumos, Comisia de numărare a voturilor, să mergeți și să rezolvăm și

aspectul de la punctul 37.

- X –
D-na Nicolae Irinela
Tot în aceeași gamă avem și proiectul 44. E vorba de:
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„Proiect de hotărâre emiterea acordului Consiliului local al municipiului
Constanța în vederea preluării din domeniul public al statului în domeniul public al
municipiului Constanța a monumentului Mitropolitului Andrei Șaguna, amplasat pe b-
dul Alexandru Lăpușneanu nr. 13 din municipiul Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este...Vă rog, domnu᾿ Papuc! Scuze!

Dl.Cătălin-Florin Papuc
Suntem de acord cu preluarea, dar avem și un amendament, să fie și mutat pe domeniul

public...

D-na Nicolae Irinela
Cum?

Dl.Cătălin-Florin Papuc
Se află pe domeniul privat, acum. Deci, suntem de acord cu preluarea, dar să fie mutat

în domeniul public, de pe domeniul privat.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Păi, atunci, se va intra cu o hotărâre separată, prin care se va stabili amplasamentul.

Dl.Decebal Făgădău
Păi, supuneți la vot amendamentul.

D-na Nicolae Irinela
Putem să supunem la vot amendamentul.

Dl.Cătălin-Florin Papuc
Da.

D-na Marcela Enache
Cu stabilirea, ulterior, a unui alt amplasament. Se poate completa, da.

Se fac comentarii în sală.

D-na Adriana Arghirescu
N-am înțeles amendamentul.

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Scuze! Scuze!

D-na Marcela Enache
Stabilirea, ulterioară....

Se fac comentarii în sală.
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D-na Marcela Enache
S-a solicitat stabilirea unui alt amplasament, pentru că este...aparține domeniului public,

monumentul, însă este amplasat pe domeniul privat al instituției de învățământ. Și domnul
consilier dorește schimbarea amplasamentului undeva pe domniul public. Am înțeles bine? Da.
Deci, ați putea să faceți un amendament în sensul că, ulterior, i se va schimba amplasamentul.
Stabilirea unui amplasament, ulterior. Supuneți votului.

D-na Nicolae Irinela
Deci, supunem la vot amendamentul colegului nostru, vizavi de schimbarea, pe viitor, a

amplasamentului.
Cine este pentru? Numărați?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Deci, cine este pentru, ca să putem număra?!

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Vă rog, hotărâți-vă!

D-na Nicolae Irinela
Haideți să ne hotărâm, e vorba de punctul 44, repet. Cine este pentru amendamentul de

la punctul 44?

D-na Marcela Enache
Avem doar 3 voturi pentru?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
N-avem decât 3 voturi pentru.

D-na Nicolae Irinela
Cine este împotrivă? Numărați. Și, se abține cineva?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Oricum, nu a trecut, că a avut doar 3 voturi pentru.

D-na Nicolae Irinela
Revenim acum la punctul 44. Haideți să-l votăm!
Cine este pentru acest punct 44? E vorba de amplasamentul monumentului

”Mitropolitului Andrei Șaguna”. Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Preluarea în domeniul public. Deci, până la urmă...
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Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

Se fac comentarii în sală. (vă rugăm să faceți liniște!)

D-na Nicolae Irinela
Haideți să ne și auzim! Ne întoarcem la punctul 37, unde am avut....Comisia de

votare....Domnul Tincu Cristian are 23 de voturi pentru, 1 împotrivă și 1 anulat.

D-na Marcela Enache
Și hotărârea în totalitate.

D-na Nicolae Irinela
Și hotărârea 37. Supun la vot această hotărâre.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Mulțumesc! Trecem la punctul 45:
„Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea unităților de

învățământ a unor imobile, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului
Constanța și transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială
Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 46:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui bun

imobil ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 47:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui bun

imobil ce aparține domeniului privat al municipiului Constanța.”



39

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

Se fac comentarii în sală. (Și o abținere!)

D-na Marcela Enache
O abținere, mă scuzați!, și 25 pentru. S-a abținut domnul consilier Dobre.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 48:
„Proiect de hotărâre privind suspendarea HCL nr. 383/2016 pentru punerea în

aplicare a Legii nr. 384/2013 privind aprobarea O.G nr. 31/2013 pentru modificarea și
completarea OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 49:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de str. Avram Iancu, aleea Garofiței și terenuri proprietate privată, inițiator
Mardare Cezar.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
O abținere, dl.Popescu și 25 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 50:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „strada Depozitelor‟ circulației

publice carosabile situată în zona industrială, cu acces la șoseaua Industrială.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 51:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire

imobil S+P+1-2E - comerț en-gros, depozitare, spațiu expozițional, birouri și împrejmuire
teren, bd Aurel Vlaicu nr. 271, investitor S.C. MPM Real Estate Investement S.R.L.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
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Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
O abținere, dl.Popescu și 25 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 52:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de str. Pandurului, str. Theodor Speranția și str. Micșunelelor, inițiator Floria
Nicolae.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
O abținere, dl.Popescu și 25 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 53:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de str. Eliberării și alei de acces, inițiator Bucur Costică Nicolae.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
O abținere, dl.Popescu și 25 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 54:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de al. Murelor, str. Ștefăniță Vodă, al. Afinei, alee acces, inițiator Gafar Seren
Silber.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
O abținere, dl.Popescu și 25 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 55:
„Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent

Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 56:
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„Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar parohiei
Adormirea Maicii Domnului I.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
O abținere, dl.Popescu și 25 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 57:
„Proiect de hotărâre pentru aprobarea acordării unui sprijin financiar Parohiei

Sf. Antonie cel mare și Sf. Iosif Mântuitorul.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Dl.Popescu , o abținere; 25 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Punctul 58:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor

imobile proprietate privată a municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Domnul Dobre Mircea are un amendament de făcut.

Dl.Mircea Dobre
Am amendamenrul care vizează restituirea garanției pentru ofertanții necâștigători și

acesta va avea următorul enunț, la articolul respectiv, este vorba de art.10, alin.2: ”Garanția de
participare, constituită de ofertantul desemnat necâștigător sau”, mă rog, ” ofertanții declarați
necâștigători se returnează de către autoritatea administrației publice locale în cel mult 15 zile,
lucrătoare, de la data desemnării ofertantului câștigător.” și nu de la înceheierea contractului.

D-na Nicolae Irinela
Supun atenției acest amendament.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru acest amendament.

D-na Nicolae Irinela
Și încă un amendament din partea domnului primar.

Dl.Decebal Făgădău
În primul rând, vreau să vă fac o prezentare a proiectului, pe scurt. Foarte pe scurt.
Aveam 166 de imobile, ce fuseseră aprobate în Consiliul local spre vânzare și

nefinalizată nici o procedură. Pentru aceste proceduri noi am cheltuit resurse: bani, hârtie și așa
mai departe, iar pentru negociere directă, costul pentru 74 de proceduri dintr-un total de 440 de
proceduri. Prin această hotărâre, venim și spunem în felul următor. Dacă ți-ai exprimat, la un
moment dat opțiunea de cumpărare și nu ai venit vreme de 15 ani de zile, anulăm aceastp
opțiune, acest acord al Consiliului local, pentru că astăzi schimbăm regula, și schimbăm
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fundamental. 1 – dispare orice mandatare specială de vânzare către RAEDPP, RATC, Confort
Urban sau orice altă entitate aparținând municipiului. 2 – Consiliul local se va pronunța în două
momente: primul – asupra oportunității vânzării, astfel încât, dacă Consiliul local a zis ”nu”, nu
mai muncim, tot aparatul de specialitate, consumăm timp, resurse pentru a instrumenta o
vânzare care, ulterior, să fie desființată de Consiliul local; și al doilea moment este momentul în
care se stabilesc, acurat, prețul vânzării născut din raportul de evaluare, condițiile de vânzare
prin licitație publică și, de asemenea, termenii specifici ai contractului. 3 – toate vânzările se
fac prin licitație publică. Acesta este sensul hotărârii. 4 – Prețul se achită integral, în momentul
tranzacției, nu în rate, nu cu penalități, nu cu tot felul de clauze. 5 – Pentru că suntem într-o
dinamică, vă propun următorul amendament, care este rezonabil, să stabilim un termen de doi
ani, de la data prezentei în urmă, pentru ă avem 9 situații în care, pe lângă aprobarea vânzării
din partea Consiliului local, au fost demarate și procedurile. Și, tocmai pentru a fi transparent
față de dumneavoastră, așa cum cerea doamna Trandafir, vă spun și care sunt cele 9 situații: 5
mp., 29 de mp., 49 de mp., două hotărărâri de instanță în care, de altfel, nici nu avem nevoie de
acordul consiliului decât pentru a stabili regulile după care vindem, 80 de mp., 150 de mp., 22
de mp. Pentru aceste suprafețe, care sunt fie diferențe de măsurători, vă dați seama, 5 mp. i-a
ieșit omului diferență la măsurătoare , au fost demarate procedurile de vânzare, doar că nu este
din culpa prezumtivului cumpărător nefinalizarea tranzacției. Faptul că municipiul nu a avut
conctract cu evaluatorul sau că nu am avut arhitect șef vreme de 6 luni ca să semneze
certificatele de urbanism, consider că reprezintă o culpă a noastră, nu o culpă a cumpărătorilor.
Tocmai de aceea, pentru aceste 9 situații vă propun să dăm un termen de 6 luni de zile. Deci,
noi venim și radem acum toate hotărârile anterioare din 2002 până în 2015, 31.07., iar tot ce
este mai recent de 31.07. îi dăm un termen de finalizare: 6 luni de zile. Din momentul acesta
știm că absolut tot ceea ce stabilește Consiliul local de-acum îninte, merge pe noua
reglementare. Adică, principiile pe care vi le-am enunțat. Vă mulțumesc! Amendamentul l-am
depus la secretarul municipiului.

D-na Nicolae Irinela
Supun la vot acest amendament.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Mulțumesc! Și revenim la articol cu amendamentele...

D-na Marcela Enache
La toată hotărârea, da?

D-na Nicolae Irinela
Da, cu articolele....cu amendamentele 1 și 2.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Mulțumesc! Punctul 59:
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„Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de
organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a
municipiului Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Un amendament?

Dl.Decebal Făgădău
Da.

D-na Marcela Enache
Avem buletin de vot, aici.

Dl.Decebal Făgădău
Da, evident, va fi buletin de vot dar, înainte de buletinul de vot, vreau să vă propun un

amendament. Conform proiectului de hotărâre pe care l-ați primit și l-ați avizat, comisia de
vânzare era formată din 9 membri: 4 consilieri locali și 5 funcționari din aparatul de specialitate
al primarului. După ce...Evident, reprezintă o reducere de la 17 la 9. După ce am stat și am
analizat mai atent acest proiect de hotărâre și rolul acestei comisii, mi-am dat seama că la
patrimoniu am nevoie de doi reprezentanți, întrucât unul urmărește logica patrimonială, iar unul
logica cadastrală, tocmai pentru a nu mai veni ulterior cu radierea din inventar...Adică ceea ce
facem noi la hotărâri. Cu alte cuvinte, am nevoie de cineva de la patrimoniu care să urmărească
identificarea...tot ceea ce este necesar, și cineva care să urmărească operarea, în viitorul GIS, a
acestei situații. Întrucât legea ne spune că trebuie să avem un nunăr impar de membri în
comisie și mărim cu 1 aparatul de specialitate, logic ar trebui, fie să scădem, fie să creștem cu
un consilier local. Vă propun să fie 5 consilieri locali în loc de 4. Tocmai de aceea vă invit să
faceți...1 – să fiți de acord cu acest amendament și 2 – să facem propuneri, echilibat politic,
astfel încât...

D-na Marcela Enache
Pentru  5 consilieri locali?

Dl.Decebal Făgădău
Pentru 5 consilieri locali. Vă rog, doamna președintă, supuneți la vot numărul de 11

membri ai comisiei de vânzare, astfel încât numărul de consilieri locali ce urmează să fie votaț
va fi de 5.

D-na Nicolae Irinela
Supun la vot.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?O.K.!

D-na Marcela Enache
A trecut acest amendament.

D-na Nicolae Irinela
Urmează să primim buletinele de vot unde sunt aceste cifre. Așteptăm propuneri. Vă

rog, domnule viceprimar!

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu
Din partea grupului Partidului Social Democrat, propunem pe doamna conslier local

municipal Mărioara Cojoc și domnul consilier local municipal Cristian Tincu. Mulțumesc!
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D-na Raluca-Andreea Trandafir
Din partea grupului PNL Constanța, propunem pe doamna Arghirescu Adriana și pe

Avătavului Costin.

Dl.Victor Constantin
Și pe domnul Popescu....

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Mai aveți și alte propuneri? Domnul Secil, vă rog!

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Partidul Mișcarea Populară propune pe domnul Alexandru Zabara.

Se fac comentarii în sală.

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Și, pentru că nu poate fi vorba de autopropunere, îl propunem și pe domnul Popescu.

Dl.Victor Constantin
Nu...

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Și domnul Popescu a fost propus.

D-na Marcela Enache
Și domnul Popescu?

D-na Nicolae Irinela
Da.

D-na Marcela Enache
Pe domnul Popescu îl trec la propuneri?

D-na Nicolae Irinela
Da.

Dl.Victor Constantin
Nu.

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Îl susțineți pe domnul Popescu?

Se fac comentarii în sală.
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D-na Nicolae Irinela
Da sau nu?

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Doamna Trandafir, vă susțineți propunerea?

Se fac comentarii în sală.

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Da

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Deci, și Popescu Andrei-George.

D-na Nicolae Irinela
În câteva secunde, va fi multiplicat acest buletin de vot. Până atunci, sunteți de acord să

trecem la punctul 60 al ordinei de zi și să-l votăm?

Se fac comentarii în sală. (Da.)

D-na Nicolae Irinela
Mergem la punctul 60 al ordinei de zi:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale de

reglementare a situației juridice pentru cripta paleo-creștină, parte din necropola
orașului antic Tomis….

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Aș aprecia, domnilor consilieri, dacă am acorda ateție acestui punct. Domnule consilier

(Victor Constantin), vă rog să luați loc! Vă mulțumesc frumos!

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Apreciez. Să finalizez textul și, imediat, vă dau cuvântul. Deci, e vorba de: ... parte din

necropola orașului antic Tomis și identificarea oportunităților de finanțare în vederea
protejării, conservării, restaurării și punerii în valoare a acesteia.”

- iniţiatori: consilieri locali Alexandru Zabara, Secil Givan Cantaragiu, Cătălin
Florin Papuc;

Vă rog, aveați o observație!

Dl.Alexandru Zabara
Având în vedere faptul că,  la comisia nr.5,  singura  obiecție ridicată de doamna

președinte Arghirescu a fost oportunitatea reglementării situației juridice, am decis, împreună
cu colegii mei, să reformulăm articolul 1 al acestui proiect, în sensul: ”Se aprobă demararea
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procedurilor privind identificarea oportunităților de finanțare în vederea protejării, conservării,
restaurării și punerii în valoare a criptei paleo-creștină, parte din necropola orașului antic
Tomis.”

În acest mod, sper să avem și suportul colegilor de la PNL, pentru că este el este un
proiect extrem de important, care nu trebuie amânat.

D-na Nicolae Irinela
Deci, este vorba de un amendament. Vă rog! V-ascultăm!

Dl.Victor Constantin
Acuma, mi s-a părut foarte interesant, am văzut, în ”Cuget liber” acel articol și...

Se fac comentarii în sală. ( Nu se aude. Luați microfonul!)

Dl.Victor Constantin
Vă spun așa, că se aude...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Constantin
Nu se poate să punem...să antedatăm o hârtie ca să pară că nu știam mai dinainte

problema. V-apreciem eforturile. Nu cred că se face ceva exact, prin acest proiect....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Constantin
Domnule primar, nu ați început deja procedurile pentru acest...?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Victor Constantin
Domnule primar, nu ați început deja procedurile la...?!

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Vreau să fac o precizare cu privire la buletinele de vot...

Dl.Victor Constantin
Sau, cu casa Bănescu ,dacă s-a rezolvat, vrem să aflăm!

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Deci, cu privire la buletinele de vot pe care le-ați primit, din cele 6 propuneri de

consilieri trebuie să rămână 5 propuneri. Deci, 5 consilieri trebuiesc votați, din 6. Da?
Mulțumesc!
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D-na Nicolae Irinela
De asemenea, vă rog să fiți atenți, iarăși, la buletinele de vot. Ca să ușurăm comisiei

numărarea, trebuie să înconjurați „Da” sau „Nu”, inclusiv pozițiile tehnice din comisie. Da?
Inclusiv pozițiile tehnice. Avem poziții de la 1 la 11. Da? Și înconjurăm „DA” sau „NU” ,
despre asta e vorba, în completarea acestor buletine de vot.

Dl.Alexandru Zabara
Aș dori să-i răspund eu colegului meu.

D-na Nicolae Irinela
Vă rog!

Dl.Alexandru Zabara
Într-adevăr, că am văzut adrese....sunt emise de Primăria Constanța din 2014, 2015. Au

trecut trei ani de-atunci și a rămas....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Alexandru Zabara
...în aceleași condiții. Am văzut adresa Muzeului Național de Arheologie, semnată de

domnul dr.Constantin Chera, ianuarie 2016, care recomanda intervenție de urgență: umiditate
100%- intervenție de urgență. Cred că municipiul Constanța își poate permite să aloce din
buget o sumă, nu extrem de mare, măcar pentru conservarea acestui monument, să nu mai
așteptăm trei ani de zile avize DALI, studii de fezabilitate, finanțări. S-ar putea să nu mai găsim
nimic, peste trei ani, acolo! Vă mulțumesc!

D-na Nicolae Irinela
Supun la vot acest amendament.
Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Deci, e vorba de amendamentul...

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
La punctul 60.

D-na Nicolae Irinela
La punctul 60. Suntem, încă, atenți!

Dl.Victor Constantin
Am întrebat și eu ceva. Domnule primar, ați demarat procedurile?

Dl.Decebal Făgădău
Îi răspund, binențeles! Răspunsul este în expunerea de motive.
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Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Da, eram la amendament . Haideți să votăm amendamentul.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Deci, au fost 16 voturi pentru amendament. Deci, amendamentul a trecut. Acuma...

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
E vorba de amendamentul de la punctul 60. Vă rog, doamna Arghirescu!

D-na Adriana Arghirescu
Noi nu înțelegem obiectul acestui proiect de hotărâre de consiliu local. Prima dată s-a

venit cu demararea procedurilor legale; proceduri pentru acest monument pe care noi îl avem în
patrimoniu. El este inventariat de Direcția patrimoniu. Mai mult decât atât, s-au început
procedurile de achiziționare al unui evaluator specializat care să poată să evalueze
această...operă. Da? Acum am votat un amendament să găsim surse de finanțare. Care este
obiectul acestui proiect de hotărâre? Stimați colegi, trebuie să fim în cunoștință de cauză, când
hotărâm ceva!

D-na Nicolae Irinela
Vă rog!

Dl.Alexandru Zabara
Într-adevăr că monumentul se află în proprietatea municipiului Constanța, dar, la acest

moment, nu se poate...păstra, nu se poate obține o sit...un...certificat că este autentificat...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Alexandru Zabara
Și noi considerăm că situația...urgența intervențiilor prezentate... ale Ministerului

Culturii...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Alexandru Zabara
Noi ne arătăm disponibilitatea de a acorda o sumă de bani din bugetul municipiului,

măcar pentru conservare, tocmai pentru a nu mai aștepta o evaluare, o posibilă contestație la
evaluare, la....licitație și să mai așteptăm doi, trei ani de zile aceste hârtii. Vă mulțumesc!

D-na Nicolae Irinela
Oricum, amendamentul, pe care mai devreme l-am discutat, a fost votat și a trecut cu 16

voturi pentru. Acum, așteptăm comisia de numărare a voturilor. Vă rugăm frumos! Ultima
numărare de astăzi.
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Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Supuneți hotărârea, în întregime, la vot.

D-na Nicolae Irinela
Imediat! Supunem la vot și hotărârea de la punctul 60, după trecerea amendamentului.
Cine este pentru?
Și colegii de la numărarea voturilor, dacă se poate să...Mulțumesc! Ați numărat?

D-na Marcela Enache
Avem 16 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Cine este împotrivă? Se abține cineva? Numărați?

D-na Marcela Enache
Da, 10 abțineri și 16 pentru.

(S-au abținut următorii consilieri: d-na Arghirescu, d-na Trandafir, d-na Văsii,
d-na Andrei, dl.Tulică, dl.Gavrilă, dl.Solomon, dl.Constantin, dl.Avătavului și dl.Popescu.)

D-na Nicolae Irinela
Mulțumesc!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Alexandru Zabara
Da, vreau să le mulțumesc colegilor de la PNL că s-au abținut.

Se fac comentarii în sală. (A trecut?)

D-na Marcela Enache
A trecut proiectul

Se fac comentarii în sală. (Ce a trecut, doamnă?)

D-na Marcela Enache
”Demararea procedurilor legale...

D-na Nicolae Irinela
E vorba de procedurile legale...

Se fac comentarii în sală. (Cum adică?)

D-na Marcela Enache
Am să vă rog, domnu᾿ Zabara, să depuneți amendamentul, ca să știm să reformulăm.

Se fac comentarii în sală.
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D-na Nicolae Irinela
Avem 61 și apoi ordinea suplimentară. Am zis să terminăm, că a fost destul de dificil.

N-am nimic împotrivă. Doriți să trecem și la votarea punctului 61? La discuții ? Da. Deci, e
vorba de:

„Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Desigur că, așteptăm propuneri. Vă rog, domnu᾿ viceprimar!

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu
Grupul PSD îl propune pe domnul Teodor Patrichi. Mulțumesc!

D-na Nicolae Irinela
Avem și alte propuneri?

Se fac comentarii în sală. (Nu.)

D-na Nicolae Irinela
Cine este pentru această propunere? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

- X -

D-na Nicolae Irinela
Avem o înscriere la cuvânt. Domnul Floroiu dorește să-și spună un punct de vedere. Îl

invităm pe domnul Floroiu. Poftiți! Vă rog să-i oferiți un microfon.

Dl.Ilie Floroiu
Dați-mi voie să vă spun  tuturor bună ziua și, în același timp,  să vă mulțumesc pentru

faptul că ați votat suma de, probabil, 400 de mii! De altfel, ați văzut că,  Clubul Farul,
întotdeauna, solicitările pe care le-a făcut către Consiliul local al  municipiul Constanța au fost
modeste.S-a făcut aici o afirmație, cred că în necunoștință de cauză, respectiv că Farul ar avea
probleme de natură penală. Vreau să vă spun că nu este adevărat. Clubul Farul nu are...și
vorbim despre Clubul sportiv Farul Constanța, de pe Decebal 22, club al  Ministerului
tineretului și sportului și, pentru cei care doresc să-l vadă, îi invit, într-o zi, să vizioneze Clubul
Farul și atunci, probabil vor avea altă impresie despre Clubul Farul. Sunt convins că a fost o
eroare, așa a înțeles dumnealui, dar trebuia să o rectificați, pentru că, Clubul Farul este un
club....Numai puțin! Îmi permiteți, dacă tot e pauza aceasta?! Este un club de valoare, este în
topul cluburilor din țara românească, iar la ultima ediție, care s-a terminat acum trei zile, a
Jocurilor francofoniei, sportivii s-au întors de acolo cu 4 medalii: 1 de aur, 2 de argint și una de
bronz. Vă mulțumesc, și cred că am clarificat această problemă! Mulțumesc frumos!

Dl.Costin-Valeriu Avătavului
Ca să explic și eu. cu siguranță că nu era vorba de Clubul Farul, dar, noi, la comisie, am

avut 13 proiecte cu finanțarea cluburilor sportive, dintre care trei aveau denumirea de ”Farul”.
Nu au fost prezentate proiectele, nu am avut nici un material în față și nu este vina noastră.
Dacă am fi avut materialele, am fi știut exact despre ce club este vorba. Noi am vrut să evităm
o situație....anormală.
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D-na Nicolae Irinela
Mulțumesc! Da, mai avem un proiect pe ordinea suplimentară. Haideți să-l

parcurgem și pe acesta, vă rog! Este vorba de:
”Proiect de hotărâre privind detalierea regulamentului local de urbanism aferent

Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr.120/2011 – actualizare PUZ Palazu Mare
Nord – Caragea Dermen, pe malul lacului Siutghiol.”

- inițiator: primar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache
Dar lipsesc din sală.

D-na Nicolae Irinela
Invităm pe toți colegii noștri care, probabil, au ieșit în pauză, să vină, să discutăm și să

supunem atenției acest proiect.

Se fac comentarii în sală. (Mai suntem toți?)

D-na Marcela Enache
Numai puțin!

D-na Nicolae Irinela
Așteptăm.

Se fac comentarii în sală.

D-na Nicolae Irinela
Haideți să continuăm. Este vorba de ordinee suplimentară:
”Proiect de hotărâre privind detalierea regulamentului local de urbanism aferent

Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr.120/2011 – actualizare PUZ Palazu Mare
Nord – Caragea Dermen, pe malul lacului Siutghiol.”

- inițiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Numărați, vă rog!

Doamna secretar Marcela Enache numără consilierii din sală.

D-na Nicolae Irinela
Cine este împotrivă? Se abține cineva?
Deci, toată lumea a votat, doamnă. Nu avem împotrivă.

D-na Marcela Enache
Deci, 26 pentru, la ordinea suplimentară.

D-na Nicolae Irinela
Suntem, acum, în posesia procesului-verbal...al voturilor. Doamna Enache, aici,

probabil, cel cu voturile cele mai puține iese din discuție. Unul trebuie să iasă.

D-na Marcela Enache
Da.
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D-na Nicolae Irinela
Deci, rezultatele sunt următoarele:
Cojoc Mariana 24 de voturi pentru, 2 anulate;
Tincu Cristian 25 de voturi pentru, 1 anulat;
Arghirescu Adriana 25 de voturi pentru, 1 anulat;
Avătavului Costin 14 voturi pentru, 7 împotrivă, 5 anulate;
Zabara alexandru 19 voturi pentru, 6 împotrivă, 1 anulat;
Popescu Andrei 21 de voturi pentru, 2 împotrivă, 3 anulate.
Fiind vorba de o comisie,sau, mă rog, de un număr de 5 consilieri locali, persoana cu

cele mai puține voturi, adică Avătavului Costin, nu intră în această comisie, rămânând: d-na
Cojoc Mariana, Tincu Cristian, Arghirescu Adriana, Zabara Alexandru, Popescu Andrei și
pozițiile fixe, tehnice. Felicitări , pentru comisie! Trecem acum la vot, hotărârea în întregime, cu
aceste nume.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
26 pentru.

D-na Nicolae Irinela
Vă mulțumesc, foarte mult, dragi colegi! Declar închisă ședința Consiliului local de

astăzi! Bună ziua!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Irinela Nicolae SECRETAR,

Marcela Enache


