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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 

PROCES-VERBAL 

   
 Încheiat astăzi, 31.10.2019 orele 1400, în şedinţa ordinară a Consiliului local 

al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 4331/25.10.2019. 
 La ședință participă: 26 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absent 
fiind: dl. Marin Aurelian Marius), dl. primar Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela 

Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului şi 
reprezentanţi ai mass-media. Ședința este publică și este condusă de domnul 

consilier local Dede Perodin, conform HCL nr.303/31.07.2019. 
 
Dl. Dede Perodin 

Sărut-mâna doamnelor, bună ziua domnilor! Se convoacă Consiliul local al 
municipiului Constanța în ședință ordinară, joi 31 octombrie 2019. D-na Enache, 

prezența. 
 

D-na Marcela Enache 
26 de consilieri prezenți. Absent dl. Marin care este plecat într-o delegație, absent 
motivat.  

 
Dl. Dede Perodin 

Vă rog să ascultăm imnul României și imnul Dobrogei interpretat de d-ra Mara 
Berechet.  
 

Se intonează imnul Rămâniei și imnul Dobrogei. 
 

Dl. Dede Perodin 
Stimați colegi, avem pe ordinea de zi 86 de proiecte, din care se retrage proiectul 
68 și mai avem o ordine suplimentară, în total avem 86 de proiecte. Supun la vot 

ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.  
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru.  
 

Dl. Dede Perodin 
Avem înscrieri la cuvânt. 

 
Se aude din sală: Dacă îmi permiteți, de ce s-a retras punctul nr. 68?  
 

Dl. Dede Perodin 
O să vă anunțe cineva din cadrul primăriei pentru ce a fost retras proiectul nr. 68.  
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Se aude din sală: Și când putem să venim să luăm legătura cu dumneavoastră?  

 
Dl. Decebal Făgădău 

Oricând!  
 
Se aude din sală: Oricând nu ni s-a dat acceptul să intrăm. Mulțumim!  

 
Dl. Dede Perodin 

Pentru puțin! Sunt 4 înscrieri la cuvânt. Supun la vot dacă pot interveni. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Dl. Tera Mihăiță, 2 minute aveți. Dumneavoastră sunteți? S-a anulat. 

Dl. Trandafilidis Cristian, 2 minute vă rog.   
 

Dl. Cristian Trandafilidis  
Știe cineva ce se întâmplă cu comisia pentru identificarea, inventarierea și 
înaintarea propunerilor de terenuri pentru atribuirea in compensare? Știe cineva 

motivul pentru care terenuri proprietate privată a municipiului Constanța ce fac 
obiectul punctului 48 de astăzi sau punctul 23 din august nu figurează pe procesele 

verbale ale comisiei de identificare?! Rog să îl invitați la lucrările consiliului local 
pe președintele acestei comisii de identificare. Astăzi sunt bucuros pentru că după 

25 de ani a fost identificat și un anumit teren fără stăpân situat vis-a-vis de unul 
dintre sediile primăriei, acum mai aștept ca comisia de identificare să identifice și 
cele 182 de terenuri din dosarul retrocedărilor.  

 
Dl. Dede Perodin 

Mulțumim mult! D-na Sabina Spătariu. 
 
D-na Sabina Spătariu  

Bună ziua! Sunt Sabina Spătariu – vicepreședinte al Asociației elevilor din 
Constanța. Am ales să iau azi cuvântul pentru a aduce în atenția dumneavoastră, 

stimați consilieri, încă o promisiune încălcată de dl. primar, referitoare la angajarea 
burselor, care există încă din 2016 și care a fost făcută colegilor mei în vară. Pe 
această cale vă solicit să amendați proiectul și să creșteți bursele la cuantumul de 

140 lei pentru cea de merit, 312 lei pentru cea de studiu și 420 lei pentru bursa 
de ajutor social și de performanță. Mulțumesc mult!  

 
Dl. Dede Perodin 
Mulțumim și noi! Dl. Voicu. 2 minute aveți.  

 
Dl. Dumitru Voicu 

Poate data viitoare sunteți mai generos... Mă cunoașteți, știți despre ce e vorba, 
despre terenurile care în loc să le păstrați în posesia domeniului privat al primăriei, 
le concesionați să obțineți venituri și asta știți de ce? Mulți dintre dumneavoastră 

se laudă cu facultăți... Dacă ați fi competenți, ați desfășura activități economice 
independente de taxe si impozite ... Și mai este un punct, cu un domn care este 

revoluționar, eu nu am nimic cu el, încă acolo nu e clar dacă dacă acolo a fost de 
stat sau revoluție.. de ce este necesar să aibă în proprietate, când se știe că toate 
locurile de veci sunt în concesiune, ce îl deranjează pe acest domn concesiunea, 

care este pe termen de  20 -25 de ani..  
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Dl. Dede Perodin 

Au expirat cele 2 minute. 
 

Dl. Dumitru Voicu 
Mă scuzați, dar pe dumneavoastră cum vă cheamă? Eu m-am recomandat.. Voicu 
Dumitru.  

 
Dl. Dede Perodin 

Președinte de ședință! Mulțumim foarte mult!  
Trecem pe ordinea de zi. Punctul nr. 1: ”Aprobarea procesului verbal al 
ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 

30.09.2019”. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.  
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 2: ”Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului local al municipiului Constanța din data de 14.10.2019”. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.  
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru.  

 
Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 3: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului 
local pe trimestrul II pe anul 2019” iniţiator: primar Decebal Făgădău. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.  

 
D-na Marcela Enache 

9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-
na Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, 

dl. Solomon Ioan) și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut. 

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 4: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
de venituri şi cheltuieli al RATC Constanţa pe anul 2019” iniţiator: primar 

Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.  
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 5: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 

de venituri şi cheltuieli al RADET Constanţa pe anul 2019” iniţiator: primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.  
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
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Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 6: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
de venituri şi cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2019” 

iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă 
mulțumesc.  
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 7: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 

de venituri şi cheltuieli al SC Ecosal SRL Constanţa pe anul 2019” iniţiator: 
primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.  
 
D-na Marcela Enache 
9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 

Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 
Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 

Solomon Ioan) și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 8: ”Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului asupra 
activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC 

Confort Urban SRL Constanţa pentru semestrul I al anului 2019” iniţiator: 
primar Decebal Făgădău.  
 
D-na Andrei Mihaela 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea să am o scurtă intervenție.  

 
Dl. Dede Perodin 

Poftiți! 
 
D-na Andrei Mihaela 

Vă mulțumesc frumos! Am văzut că pe data de 12 august 2019 a început o lucrare 
de recondiționare al pasajului de la gară, acest pasaj are 6 accese, din care numai 

două au fost reparate și aș fi vrut să îl întreb pe domnul director de la Confort 
Urban, se vor repara toate cele 6 accese, sau numai cele 2 și au terminat lucrarea? 
Pentru că am văzut acolo  că nu mai este nimeni care să lucreze; și aș vrea 

domnule primar să vă informez că, consilierii municipali ai Partidului Național 
Liberal au depus în ultima perioadă încă două proiecte de hotărâre, proiecte de 

hotărâre care probabil că o să aibă aceeași soartă cu celelalte proiecte depuse de 
consilierii municipali ai Partidului Național Liberal. Aș vrea să vă spun că până nu 
le puneți în dezbatere și până nu le treceți pe ordinea de zi, din punctul meu de 

vedere nu este legal domnule primar, iar d-na secretar Enache vă poate confirma 
acest lucru, pentru că atunci când consilierii municipali liberali au întocmit un 

proiect și au avut o mică eroare în acel proiect, a răspuns imediat că a fost o eroare 
în acel proiect, deci știe că nu este în regulă, deci nu mi se pare normal să nu fie 
trecut pe ordinea de zi. Vă mulțumesc frumos.  
 
Dl. Dede Perodin 

Vă mulțumim! Supun la vot punctul nr. 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
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D-na Marcela Enache 
9 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin – 

Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir 
Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. Solomon 
Ioan) și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 9: ”Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale 
la nivelul municipiului Constanţa” iniţiator: primar Decebal Făgădău.  
Poftiți, d-na consilier. 

 
D-na Adriana Arghirescu 

Domnule președinte, domnule primar, am dori să votăm un amendament la acest 
proiect, în sensul că bonificația pentru bunii platnici ai taxelor și impozitelor să fie 
prelungită până la 30 aprilie, în acest mod ar fi echilibrați față de cei cărora le 

acordăm această facilitate fiscală de a-și plăti datoriile pe termen prelungit și 
atunci să ne recompensăm și față de bunii platnici care au termen de bonificație în 

prezent până la 31 martie. Am putea să introducem această prelungire până la 30 
aprilie.   

 
Dl. Decebal Făgădău  
Sărut-mâinile, bună ziua! Încerc să răspund cât se poate de elegant propunerii 

dumneavoastră, care este dincolo de campania electorală, egală cu 0, pentru că 
îmi arată că nu știți absolut deloc legea, termenul de bonificație este instituit prin 

lege, iar o hotărâre de consiliu local nu are cum să adauge la lege, iar 
dumneavoastră după 3 ani și jumătate de când sunteți consilier local ar fi trebuit 
să știți măcar acest lucru.  

Proiectul a fost în dezbatere publică, anunțată, mai bine de o lună și jumătate dacă 
nu mă înșel, să îmi confirme colegii de la SPIT; dacă nu era campania electorală, 

mai veneați astăzi cu așa zisa propunere? Nu ați avut ocazia vreme de 45 de zile 
să faceți propunerea argumentată, scris, bazându-vă pe lege, să vă consultați, că 
bănuiesc că aveți acolo la partid și niște oameni care știu carte. Vă rog mult de 

tot, data viitoare abțineți-vă de la asemenea lucruri, pentru că mă faceți să vă 
răspund nepoliticos.  

 
D-na Adriana Arghirescu 
Domnule primar, și dumneavoastră inițiați astfel de proiecte numai în campania 

electorală și în al doilea rând referitor la aroganța cu care ne tratați 
dumneavoastră, vă amintim că suntem reprezentanții cetățenilor, că nu trebuie să 

cunoaștem toate detaliile legale...  
 
Dl. Decebal Făgădău  

Conduceți comisia juridică, doamnă! Dumneavoastră conduceți comisia juridică, e 
incredibil!  

 
D-na Adriana Arghirescu 
Da, și atunci când inițiați o hotărâre de consiliu local, dumneavoastră puteți stabili 

reguli la nivel local că de asta există acest fond legislativ.  
 

 
 



6 
 

 

Dl. Dede Perodin 
Mulțumim! Supun la vot amendamentul doamnei Arghirescu. Supun la vot punctul 

nr. 9: Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale la nivelul 
municipiului Constanţa, iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

9 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin – 
Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir 
Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. Solomon 

Ioan) și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 10: ”Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense 
financiare elevilor premiaţi la olimpiadele sau concursurile şcolare 

internaţionale şi profesorilor îndrumători” iniţiator: primar Decebal Făgădău. 
 

D-na Adriana Arghirescu 
Vă reamintim cu această ocazie că avem un proiect de hotărâre de consiliu local 

prin care am propus majorarea acestor premii, acordate  elevilor premiați la 
olimpiade în cuantum de 10.000 RON, care nu a fost pus de asemenea în 
dezbatere.  

 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumim! Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

S-a votat în unanimitate. 26 de voturi pentru.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 11: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din 
bugetul local pentru premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor 

principali constănţeni din cadrul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae 
Rotaru” Constanţa care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile 

internaţionale oficiale din perioada octombrie-decembrie 2018” iniţiator: 
primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 12: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din 

bugetul local pentru premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor 
principali constănţeni din cadrul Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa 

care au obţinut performanţe deosebite la competiţiile internaţionale 
oficiale din luna mai 2019” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
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Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 13: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din 
bugetul local pentru premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor 

principali constănţeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanţa care 
au obţinut performanţe deosebite la competiţiile internaţionale oficiale 
din perioada ianuarie-august 2019” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 14: ”Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor 

financiare acordate prin HCL nr. 318/2019 din bugetul local pentru 
susţinerea activităţii sportive a Asociaţiei Club Sportiv Selena SN 
Constanţa pentru încheierea sezonului competiţional 2019-2020” iniţiator: 

primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 

Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 
Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 
Solomon Ioan) și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 15: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 229/2019 
privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din 
bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în 

baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului” iniţiator: primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 

Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 
Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 

Solomon Ioan) și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 16: ”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 140/2019 
pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 

II al anului școlar  2018-2019 pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 17: ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului şi 
cuantumului burselor aferente semestrului I al anului şcolar 2019-2020 

pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat” iniţiator: primar 
Decebal Făgădău. 
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Dl. Decebal Făgădău 

Doamnelor și domnilor consilieri, probabil că ați aflat că începând de sâmbătă, 
Constanța a fost declarată capitala tineretului din România pentru perioada 2020-

2021 și vreau să felicit public echipa de tineri inimoși, echipă ce a reprezentat toate 
universitățile constănțene, liceele constănțene, asociațiile reprezentative de elevi, 
societatea civilă, s-au implicat profesori universitari, profesori de liceu, oameni din 

ONG-uri care au susținut acest proiect, pe lângă scrisori de susținere pe care le-
au dat companii, Camera de Comerț Industrie, Navigație și Agricultură, multă lume 

a susținut acest proiect, care a fost unul elaborat cu profesionalism, discret și care 
a țintit către un rezultat pe care cred că îl meritam și nu aș vrea să fac o referire 
acum la competiția anterioară din 2016 când acest proiect nu a fost unul câștigător. 

De data aceasta, tinerii care au fost însoțiți la Iași de viceprimarul Costin 
Răsăuțeanu au adus acest titlu. Ieri după conferința de presă am avut o întâlnire 

restrânsă cu ei și m-am bucurat să văd că, Consiliul județean al elevilor împreună 
cu Asociația județeană a părinților și îl salut pe dl. Cernat care este prezent la toate 
activitățile importante din viața orașului, au venit cu propuneri extrem de bune, 

cu propuneri extrem de pragmatice. Azi dimineață, urmare acestei discuții, am 
avut o ședință cu Direcția financiară și m-am hotărât să vă propun următorul 

amendament: ” Bursa de performanță crește de la 300 lei la 500 lei; bursa 
de studiu de la 200 lei la 250 lei, bursa de ajutor social de la 200 lei la 250 

lei”. Vreau să vă spun că de când am început să acordăm burse, cu alte cuvinte 
din anul școlar 2015 – 2016, până astăzi s-au plătit burse către 116.340 de elevi 
constănțeni. Lucru cel mai îmbucurător pentru noi, pentru adulți, trebuie să fie 

acela că de la an la an crește în medie cu 10% numărul de elevi care beneficiază 
de bursă. Vă dau exemplu, în anul școlar 2015-2016 am avut 22.500 de elevi, a 

crescut la 24.300, 26.000, iar în anul școlar 2018-2019 conform situației 
actualizată la zi pe care tocmai ați votat-o ca o punere în acord a alocării bugetare 
cu situația de decontare am avut 29.275 de elevi care au primit bursă. Dacă facem 

așa o situație comparativă, vedem că față de primul an școlar după 4 ani de zile, 
a crescut cu 30% numărul de elevi bursieri. Pe toate palierele s-au înregistrat 

creșteri, dar cel mai mult mă bucură că ușor ușor, bursa de ajutor social este bine 
pregătită din timp de cadrele didactice și de familie acolo trebuie să elaborezi un 
dosar, ceva mai amplu și poate cel mai mult mă bucură bursa de performanță, 

unde practic s-a dublat numărul de beneficiari... aveam 100, 105 beneficiari în 
medie iar acum avem 199 adică aproape 200 de oameni care fac performanță. 

Tocmai de aceea, această punere în acord a burselor vine și cu premierea 
rezultatelor excepționale la învățătură; știți că i-am premiat pe cei care au obținut 
media 10 la bacalaureat, împreună cu profesorii care i-au pregătit, cei care au 

obținut rezultate excepționale la olimpiade naționale și internaționale. Ori, îmi 
propun ca în semestrul II, bursa de performanță și aici este o provocare pentru cei 

care învață mai mult și vorbesc mai puțin, le lansez o provocare, bursa de 
performanță să fie 1.000 lei/lună. Deci pentru semestrul acesta vă propun 
amendamentul să creștem de la 300 la 500 lei, iar în semestrul II să ajungă la 

1.000 lei/lună. Acesta este amendamentul, vreau să le mulțumesc încă o dată 
tuturor tinerilor frumoși care au susținut, s-au implicat în acest proiect și care au 

adus Constanței titlul bine meritat de capitala tineretului din România. Domnule 
președinte, vă rog să supuneți la vot amendamentul.  
 

Dl. Dede Perodin 
Mulțumesc mult! Supun la vot cele două amendamente propuse de dl. primar. 

Propun să votăm amendamentul făcut de domnul primar Decebal Făgădău. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. 
 

Dl. Dede Perodin 
Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 18: ”Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii tranşei 

tichetelor valorice pentru anul 2020” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 

Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 
Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 

Solomon Ioan) și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 19: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 213/2017 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Constanţa” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău.  
 
D-na Marcela Enache 
Avem un amendament, o îndreptare de eroare practic, este în anexa 2 la statul de 

funcții, la Serviciul dezvoltare ... 
 

Se fac comentarii în sală. 
 
D-na Marcela Enache 

Deci este o eroare materială strecurată în anexa 2 la statul de funcții la Serviciul 
dezvoltare și management proiecte, funcția publică de conducere a fost trecută ” 

șef birou” în loc de ”șef de serviciu”. Deci asta este eroarea.  
 
Dl. Dede Perodin 
Supun la vot amendamentul făcut. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 

Dl. Dede Perodin 
Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 

 
Se fac comentarii în sală.  
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Dl. Decebal Făgădău 

Stimată doamnă, dacă vreți vă explic eu. În municipiul Constanța ca și în toate 
celelalte municipii din România, numărul de funcții publice este aprobat în funcție 

de populația orașului. El este normat de lege. Se face conform unei adrese validate 
de prefectul județului, iar numărul maxim de funcții este prevăzut în lege. Nu 
angajează nimeni după bunul plac, nu angajează nimeni pe pile, așa că probabil 

nu știați această informație, tocmai de aceea v-am răspuns. Nu stabilim noi aici 
decât organigrama pe care și-o face primarul cu votul consiliului local, oamenii pe 

care îi are la dispoziție, cum și-i organizează astfel încât să fie cât mai eficientă.   
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumim! Punctul nr. 20: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi statului de funcţii pentru Serviciul Public de Impozite, 

Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 21: ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al  Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte 
Venituri ale Bugetului Local Constanţa” iniţiator: primar Decebal Făgădău. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 22: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 390/2018 

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului 
Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și 
asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din 

municipiul Constanța” iniţiatori: consilierii locali Trandafir Raluca-Andreea, 
Cojoc Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora, Florea Răzvan-Ionuț. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 23: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, 

Dimitrie Cantemir, Constanța” și a cheltuielilor aferente” iniţiator: primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 24: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 17, Ion 
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Minulescu, Constanța” și a cheltuielilor aferente” iniţiator: primar Decebal 

Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 25: ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 si 

art. 2 din HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Creșterea eficienței energetice a imobilului 

Școala Gimnazială nr. 8, Constanța” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 26: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, 

Constanța” și a cheltuielilor aferente” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 27: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța” 
și a cheltuielilor aferente” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 28: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit 

„Mugurel”, Constanța” și a cheltuielilor aferente” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 29: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Reabilitarea, modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie 
Leonida, Constanța” și a cheltuielilor aferente” iniţiator: primar Decebal 

Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
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Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 30: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice aferente obiectivului de investiţii „Creşterea 

siguranţei în municipiul Constanţa – SAFE CITY 20 prin realizarea unui 
sistem operaţional integrat de monitorizare” – etapa Studiu de 
prefezabilitate (SPF)” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 31: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 

260/2019 privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui 
post vacant de șef laborator, validarea rezultatelor examenului de 
ocupare a funcțiilor de șef secție, precum și modificarea statului de funcții 

al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța aprobat prin HCL nr. 
513/2018” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 32: ”Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii 

organizării şi derulării procedurilor de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor de fructe 
şi/sau legume proaspete şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare 

a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul municipiului 
Constanţa” iniţiator: primar Decebal Făgădău.  
 
D-na Adriana Arghirescu 
Am dori să ne explicați, domnule primar, de ce nu ne asumăm această 

responsabilitate având în vedere că aveți și capacitatea organizațională și tot ce 
vă trebuie ca să derulați acest contract pe de o parte, pe de altă parte majoritatea 

elevilor beneficiari ai acestui program  se află în municipiul Constanța și nu am 
înțeles de ce nu trebuie să ne asumăm această activitate.  
 

Dl. Decebal Făgădău 
Pentru că și-o asumă Consiliul județean care face o unică procedură de achiziție 

iar logica este următoarea: dumneavoastră când mergeți la piață și cumpărați 2 
roșii primiți un preț mai mare decât cel care merge și cumpără 2 tone de roșii; 
tocmai pentru a utiliza în mod eficient resursele, pentru a nu naște discrepanțe 

între elevii din municipiul reședință de județ și cei din inelul periurban funcțional al 
Constanței, pentru că mulți dintre cei care locuiesc în Cumpăna, Agigea, Valu lui 

Traian, vin la școală în Constanța, pentru a nu crea această discrepanță între ei, 
s-a ales opțiunea de a merge cu o singură procedură de achiziție pe care o 
derulează Consiliul județean; același lucru îl fac toate unitățile administrativ-

teritoriale  de pe raza județului Constanța, inclusiv cele conduse de colegii 
dumneavoastră liberali.  
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Dl. Dede Perodin 
Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 

Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 
Solomon Ioan) și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 33: ”Proiect de hotărâre privind durata unor contracte de 

închiriere ce au ca obiect imobile din fondul locativ al Municipiului 
Constanţa, aflate în administrarea RAEDPP Constanţa” iniţiator: primar 

Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 34: ”Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de 

locuit din fondul locativ” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 35: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 

superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 109 mp situat 
în municipiul Constanța, str. Biruinței nr. 164, în favoarea societății Vepan 

SA” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 36: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 211 mp situat 

în municipiul Constanța, str. Amzacea nr. 5A, în favoarea numitului 
Drăghici Dumitru” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 37: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,92 mp, cotă 

indiviză, situat în municipiul Constanța, str. Soveja nr. 106, bl. 40A, 
parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA” 

iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 38: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,56 mp, cotă 

indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. Alexandru Lăpușneanu nr. 
104, bl. TS15II, parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria 

Română SA” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 39: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 

superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 4,06 mp, cotă 
indiviză, situat în municipiul Constanța, aleea Daliei nr. 18, bl. L119, sc. E, 

parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA” 
iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 40: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,83 mp, cotă 
indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. Aurel Vlaicu, bl. C5, parter, 

în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA” iniţiator: 
primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 41: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,94 mp, cotă 
indiviză, situat în municipiul Constanța, str. Tulcei nr. 10, bl. TM3, parter, 

în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA” iniţiator: 
primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 42: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,90 mp, cotă 
indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. 1 Mai nr. 82A, bl.104, 

parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA” 
iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 43: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 7,20 mp, cotă 

indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. I.C.Brătianu nr. 98, bl. SR3, 
parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA” 

iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 44: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 20,00 mp, cotă 

indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. Tomis nr. 211, bl. TS6, 
parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA” 

iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 45: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 

superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 5,36 mp, cotă 
indiviză, situat în municipiul Constanța, b-dul. Tomis nr. 334, bl. ST8, 
parter, în favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA” 

iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 46: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 

superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 170 mp situat 
în municipiul Constanța, b-dul. Mamaia nr. 284, Complex Grup 
Gospodăresc, Depozit 7, în favoarea numitului Stan Marin” iniţiator: primar 

Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 47: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 

superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 342 mp situat 
în municipiul Constanța, b-dul. Mamaia nr. 284, în favoarea numitului Stan 
Marin” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
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Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 48: ”Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 

Constanța” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 49: ”Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din 

inventarul bunurilor care aparţin domeniul privat al municipiului 
Constanța” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

9 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin – 
Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir 

Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. Solomon 
Ioan) și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 50:  ”Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și 

servitute în favoarea  E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în 
suprafață de 40 mp situat în Stațiunea Mamaia, b-dul. Mamaia nr. 341G, 

în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice” 
iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 

Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 
Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 
Solomon Ioan), 4 abțineri ( dl. Popescu George-Andrei, dl. Cantaragiu Secil-Givan, 

dl. Papuc Cătălin-Florin, dl. Zabara Alexandru) și 13 voturi pentru. Proiectul nu a 
trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 51: ”Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în 

municipiul Constanța, zona Metro 2, din domeniul public al municipiului 
Constanța în domeniul public al statului” iniţiator: primar Decebal Făgădău. 

D-na Enache, vă rog. 
 
D-na Marcela Enache 

Am un amendament aici de făcut, inițiatorii proiectului sunt, pe lângă dl. primar 
Decebal Făgădău și domnii consilieri Cantaragiu, Zabara și dl. Papuc.  

 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
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Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 52: ”Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 
teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Ciobanu Florea, 

revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004” iniţiator: primar Decebal Făgădău. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 53: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 

evaluare nr. 173673/10.09.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată 
ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut 

obiectul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 
3256/30.07.2004” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 

Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 
Solomon Ioan), 4 abțineri (dl. Popescu George-Andrei, dl. Cantaragiu Secil-Givan, 
dl. Papuc Cătălin-Florin, dl. Zabara Alexandru) și 13 voturi pentru. Proiectul nu a 

trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 54: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 205652/24.10.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată 

ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut 
obiectul contractelor de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 

93/20.01.2004 și nr. 982/30.03.2018, a convenției autentificate sub nr. 
218/22.02.2018 rectificată prin încheierea nr. 12/25.02.2019, precum și 
a contractului de vânzare autentificat sub nr. 392/01.04.2019” iniţiator: 

primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 55: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 

evaluare nr. 178486/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al 
bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat 
în zona Poarta 1, aferent chioșc 401, în suprafață de 110 mp” iniţiator: 

primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
1 vot împotrivă (dl. Popescu George-Andrei) și 25 de voturi pentru. Proiectul a 
trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 56: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 

evaluare nr. 178493/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al 
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bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat 

în Șoseaua din Vii nr. 44-46, în suprafață de 65 mp” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 57: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 194230/08.10.2019 ce stabilește prețul de vânzare al 
bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat 

în str. Petre Dascălu nr. 10C, în suprafață de 84 mp” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 58: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 194330/09.10.2019 ce stabilește prețul de vânzare al 

bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat 
în str. Valter Mărăcineanu nr. 12, în suprafață de 49,15 mp” iniţiator: primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 59: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Mugurului 

nr. 63, în suprafață de 36,29 mp, către Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana” 
iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 60: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 

vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, strada 
Zorelelor nr. 39B, în suprafață de 10 mp, către Ionescu Bogdan Liviu” 

iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 61: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea 

Mamaia, restaurant Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres 
SRL” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 

4 abțineri (dl. Popescu George-Andrei, dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc 
Cătălin-Florin, dl. Zabara Alexandru) și  22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 62: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 

vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, 
str. Traian nr. 27, în suprafață de 75 mp” iniţiator: primar Decebal Făgădău. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 63: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, 

str. Gheorghe Lazăr nr. 2, în suprafață de 49 mp” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 64: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, 

staţiunea Mamaia, b-dul. Mamaia nr. 459B, în suprafață de 149 mp” 
iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
10 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 

Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 
Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 
Solomon Ioan și dl. Popescu George-Andrei), 3 abțineri (dl. Cantaragiu Secil-

Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin, dl. Zabara Alexandru) și 13 voturi pentru. Proiectul 
nu a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 65: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 

vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, 
Stațiunea Mamaia, zona Hotel Mamaia, în suprafață de 2600 mp, în 

vederea construirii unei parcări etajate, amenajată prin sistematizarea 
terenului, care să asigure menținerea și valorificarea suprafeței aferente 
de spațiu verde” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
13 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 

Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 
Solomon Ioan și dl. Popescu George-Andrei, dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc 

Cătălin-Florin, dl. Zabara Alexandru) și 13 voturi pentru. Proiectul nu a trecut. 
 



20 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 66: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, 

str. Rotterdam nr. 35A, în suprafață de 220 mp” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 

Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 
Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 
Solomon Ioan), o abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 16 voturi pentru. 

Proiectul nu a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 67: ”Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în 
suprafață de 510,60 mp către SC Mig 2000 SRL” iniţiator: primar Decebal 

Făgădău. 
 

Dl. Decebal Făgădău 
Întrucât aici vorbim despre o măsură a Curții de Conturi, rugămintea mea este ca 

la acest punct de vedere d-na secretar, să menționați votul nominal al fiecărui  
consilier local.  
 

Dl. Dede Perodin 
Deci la 67: ”Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în 

suprafață de 510,60 mp către SC Mig 2000 SRL” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 4 abțineri (dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin, dl. Zabara 

Alexandru și dl. Popescu George-Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul 68 este retras. Punctul nr. 69: ”Proiect de hotărâre privind 
extinderea valabilității Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 

352/2016 până la data de 29.11.2022” iniţiator: primar Decebal Făgădău. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
12 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 

Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 
Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 
Solomon Ioan, dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin, dl. Zabara 

Alexandru), o abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 13 voturi pentru. Proiectul 
nu a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 70: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 

zonal pentru zona delimitată de str. Răscoalei din 1907, str. Constantin 
Brătescu, str. General Manu și str. Sarmisegetuza, inițiator Văleanu 

Valerica” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 

O abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 71: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
de detaliu - construire locuință individuală, str. Dobrogei nr. 5, investitor 

Achim Iulian”  iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 72: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
de detaliu - construire locuință individuală, str. Zeno Vancea nr. 11, 
investitor Becker Mihaela Simona” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
O abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 73: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 

de detaliu - construire locuință unifamilială cu birou la parter, str. 
Luptători nr. 30-32, investitor Boca Andrei” iniţiator: primar Decebal 

Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

O abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 74: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
de detaliu - construire imobil locuire colectivă cu comerț la parter, bd. 

Mamaia nr. 161, investitor SC Blue Bike Development SRL” iniţiator: primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
O abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 75: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
zonal elaborat în temeiul sentinței civile nr. 63/2016, rămasă definitivă, 
inițiator Mihai Valentin Florin” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Aici e un 

amendament.  
 

Se fac comentarii în sală. (Domnule președinte, câteva cuvinte la proiectul acesta.) 
 
Dl. Dede Perodin 
Vă rog frumos! 
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Dl. Croitoru Ion  

De ce hotărârea obligă Consiliul local, primăria, să întocmească PUZ-ul, să îl 
adopte, să stabilească regimul de construire, ori Puz-ul acesta a fost întocmit 

tocmai de beneficiar, bineînțeles  că l-a întocmit în interesul lui ... deci bineînțeles 
că dumnealui l-a întocmit în favoarea și în interesul lui. S-a făcut un fel de 
dezbatere publică, dar aia nu a fost dezbatere publică pentru că domnii consilieri 

nu au auzit ce avem noi de spus, a venit la dezbaterea publică d-na  arhitect care 
a întocmit PUZ-ul... păi e logic că dumneaei își susține PUZ-ul pe care l-a întocmit 

nu? Pe urmă, în dosar spune că s-a făcut un studiu de impact privind regimul de 
circulație în zonă.. cine a făcut studiul? În mod normal, dumneavoastră ca și 
primărie trebuia să întocmiți PUZ-ul, nu domnul beneficiar. Mi se pare foarte logic 

că a mers după interesul propriu, că așa oricine poate să facă un PUZ și 
dumneavoastră să spuneți.. da.... Întreb, e normal și firesc să țineți cont și de 

părerile noastre.  
 
Dl. Dede Perodin 
Mulțumim mult! Cine mai are ceva de spus, să poftească la microfon! Vă rog 
frumos!  

 
Dl. Moceanu 

Moceanu mă numesc, as vrea să întreb de ce a întocmit primăria Constanța PUZ-
ul care este sentință definitivă în instanța de judecată. De ce nu ne răspundeți 
simplu? 

 
Dl. Dede Perodin 
Mai aveți ceva de spus? Mai e cineva? Poftiți, vă rog. 
 
Dl. Zaharia 

Mă numesc Zaharia și am constatat că în primăria Constanța distrugeți spațiile 
verzi și locurile de joacă. Vă rugăm ...  

 
Dl. Decebal Făgădău 
Unde ați constatat asta? Mai exact?  

 
Dl. Zaharia 

De exemplu la City Park. 
 
Dl. Decebal Făgădău 

La City park unde? Mai exact, unde?  
 

Dl. Zaharia 
Rugămintea este să facem un loc de joacă pentru copii pe acel teren. 
 

Dl. Dede Perodin 
Mulțumim mult! Mai e cineva? O să vă dea răspunsul dl. primar după aceea. Dacă 

nu mai e nimeni de adăgat ceva, vă rugăm frumos domnule primar.  
 
Dl. Decebal Făgădău 

În primul rând, vă fac așa un scurt istoric. Dl. Mihai Valentin Florin a cumpărat un 
teren, teren ce face parte din dispoziții anulate de instanță, vorbim despre 

retrocedări. Dânsul a solicitat certificatul de urbanism de la Primăria municipiului 
Constanța, pentru edificare un imobil, a primit certificat negativ, a cerut să 
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elaboreze PUZ, a primit certificat negativ și a mers în instanță; deci până acum nu 

înțeleg ce a distrus primăria... că i-a respins de două ori o solicitare? În instanță, 
în anul 2015 a început acest proces, s-a finalizat printr-o sentință civilă în ianuarie 

2016, care a rămas definitivă în luna septembrie 2016. Instanța obliga așa: pârâții 
– primarul municipiului Constanța și Consiliul local să întocmească și să adopte 
planul urbanistic zonal prin care să reglementeze regimul de construire al zonei 

astfel cum a cerut dânsul, la dosar sunt toate solicitările dânsului. Noi am avut o 
întălnire cu dl. Mihai Valentin, nu eu, ci direcția de specialitate, care i-a explicat că 

noi nu putem să elaborăm PUZ intern, nu are cine să facă PUZ din primărie, că nu 
avem pe lista de investiții elaborarea unui plan urbanistic zonal în acea zonă, 
bugetul orașului fiind aprobat în luna ianuarie – februarie, cu toate obiectivele de 

investiții, dânsul nu era prins pentru că nu aveam noi de unde să știm că instanța 
în luna septembrie va spune să elaborăm PUZ-ul, deci că nu avem bani, ci că 

dânsul trebuie să aștepte până când rectificăm bugetul, punem bani în buget, 
facem licitație, achiziționăm servicii de proiectare, se face proiectarea, se predă 
documentația și în acel moment dânsul a zis: eu nu sunt dispus să aștept atât, ba 

mai mult a venit împotriva noastră cu hotărâre de executare și a spus, tocmai ca 
să arăt că eu sunt de bună credință și voi primăria de rea credință, a elaborat 

dânsul planul urbanistic zonal, parcurgând toate etapele legale și în schimb a mers 
în instanță și ne-a obligat la plata de penalități, primăria și consiliul local și pe mine 

personal la amendă motiv pentru care eu astăzi mă judec cu ANAF; am o amendă 
de plătit de 34.200 lei tocmai că v-am apărat pe dumneavoastră și dumneavoastră 
veniți și îmi spuneți că noi distrugem spațiile verzi; deci primăria a plătit deja la 

sfârșitul lunii septembrie penalități în valoare de 88.000 lei, pentru că, cu această 
hotărâre de instanță dânsul a mers și a zis ”nu au pus-o în executare” pentru că 

mi-au invocat argumente legale de altfel, noi nu putem să cumpărăm servicii de 
elaboare PUZ ca la Metro, noi trebuie să avem bani în buget, să facem procedură 
publică de achiziție care durează, e aceeași procedură ca la Cazino, nu știm când 

se termină, noi am expus transparent toate aceste argumente domnului 
beneficiar... 

 
Se aude din sală: De unde au cumpărat ei terenul acela? 
 

Dl. Decebal Făgădău 
Doamnă, asta nu este treaba mea, astăzi dânsul are un titlu de proprietate. Nu mă 

mai interesează de unde ... dânsul are un titlu de proprietate asupra terenului și 
are o hotărâre de instanță care ne obligă pe noi să elaborăm și să adoptăm Plan 
Urbanistic Zonal, conform solicitării lui. Eu pentru a mă circumscrie hotărârii de 

instanță ...  
 

Se aude din sală: Nu poate să respecte legea? Nu putea să aștepte?  
Se aude din sală: A adopta nu înseamnă obligatoriu a aproba. 
 

Dl. Decebal Făgădău 
Aici sunt de acord cu dumneavoastră, eu îmi fac datoria pentru că în conformitate 

cu legea, eu sunt obligat să inițiez proiectul de hotărâre, dacă nu, eu am amendă 
20% din salariu pentru fiecare zi de întârziere, v-am spus că am deja cuantificată 
o amendă de 34.000 sau 38.200 lei sau nici nu știu cât e aici... 34.200 lei.  

 
Se aude din sală: Deci depinde de domnii consilieri dacă se aprobă sau nu, în 

concluzie.  
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Dl. Decebal Făgădău 

Bun. Mergând mai departe, pentru că este o speță atât de sensibilă, în mod evident 
eu voi solicita să se voteze fiecare uninominal să se menționeze votul, pentru că 

de asemenea beneficiarul i-a spus deja arhitectului șef că îl va da în judecată, 
pentru că în cadrul lucrărilor comisiei 2, dânsul a susținut, arhitecul a spus domne, 
ok, instanța a dispus, dar din punctul meu de vedere această intervenție probabil 

că ați văzut că este publică filmarea, nu este bine venită în zonă; deci până în 
momentul de față timp de 4 ani de zile noi am fost de aceeași parte, eu astăzi sunt 

pus în fața faptului împlinit, eu trebuie să execut o hotărâre de instanță, am făcut 
proiectul de hotărâre, mai mult, voi face și amendament exact cum mi-a solicitat 
beneficiarul, pentru că, voi face și un amendament pe care vă rog să îl supuneți la 

vot, în regulamentul local de urbanism era prevăzut un procent de ocupare al 
terenului de 60%, ori în cererea pe care dânsul a adresat-o instanței procentul de 

ocupare era de 55%, iar eu tocmai pentru a arăta că respect întru-totul ce a dispus 
instanța, voi face și acest amendament și mai departe domnii consilieri vor vota 
pentru că eu îmi achit partea de obligație și am nevoie să mă apăr și eu în instanță. 

Domnii consilieri sunt convins că și ei vor fi acționați în instanță, dar de aici mai 
departe eu nu mai am ce să fac. Gândiți-vă că din 2015 de când a început acest 

proces până în 2019 luna octombrie, practic m-am luptat de unul singur cu 
aparatul meu de specialitate. Acum nu mai am cum să pun în pericol bugetul 

orașului, pentru că noi plătim penalități pe zi de întârziere sau bugetul meu 
personal, pentru că am deja o decizie de executare pentru care mă judec cu ANAF, 
că ANAF în loc să o trimită primarului, mi-a trimis-o mie acasă. Dar trecând peste 

asta am vrut să înțelegeți că nu există rea-credință nicăieri, tocmai de aceea 
inclusiv la dezbaterile publice, aparatul de specialitate nu a făcut altceva decât să 

găzduiască dezbaterea publică între investitor, împreună cu specialiștii pe care și 
i-a angajat și dumneavoastră, cei care sunteți direct interesați sau direct afectați; 
după cum ați văzut nimeni nu a ținut partea nimănui, noi am acționat cu 

obiectivitate și vă asigur că nu există niciun interes sau nicio înțelegere, nu există 
o ușă deschisă, că nu ajungeam la judecată. Ne aflăm în fața unei hotărâri de 

instanță care produce efecte pentru fiecare zi de neexecutare, tocmai de aceea de 
îndată ce a prezentat o documentație completă, eu nu am ce să fac, trebuie să o 
supun dezbaterii Consiliului local. Am introdus-o pe ordinea de zi și de aici mai 

departe depinde de votul consilierilor, eu am ascultat punctele de vedere ale 
dumneavoastră și mai mult, știam pentru că raportul dezbaterii ajunge și la mine 

și știam toate pozițiile pe care le-ați avut dumneavoastră, dar de aici mai departe 
gândiți-vă că atunci când dânsul ne-a atacat și asociația și proprietarii ar fi putut 
să vină în interes alăturat și să spună, onorată instanță... 

 
Se fac comentarii în sală. 

 
Se aude din sală: L-am întrebat pe beneficiar ce face acolo, vreau să vă spun că  
a fost foarte ambiguu ce ne-a spus că face acolo, l-am întrebat de locuri de parcare, 

zona noastră este foarte aglomerată. Aleea care pleacă din Unirii între punctul 
termic de la noi de pe Unirii și căminul de garnizoană, este de o singură bandă. 

Aleile dintre blocuri sunt de o singura bandă, l-am întrebat pe domnul cum vor 
avea acces mașinile lui la ce construiește acolo, nu ne-a dat niciun detaliu ce face, 
câte locuri de parcare are, decât ne-a explicat cum arată clădirea, ce spații o 

înconjoară și atât . Când am venit noi cu o propunere că nu avem spații verzi, de 
niciun fel, iar dumneavoastră ne-ați promis din 2016 că vă ocupați de acea zonă 

infectă de acolo de la noi din zona 3 Papuci care este plină de gunoaie...  
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Dl. Dede Perodin 

Vă rugăm mai pe scurt așa. 
 

Se aude din sală: Nu s-a făcut nimic și acum ne îmbibați cu acea clădire care nu 
știm ce reprezintă ea, câte etaje are și ce este acolo, nici locuri de parcare, nici 
alei pentru acces, suntem înghesuiți, vara nu putem să respirăm acolo de atâtea 

mașini.  
 

Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumim, doamnă! 
 

Se aude din sală: Veniți cu această construcție... 
 

Dl. Decebal Făgădău 
Nu venim noi doamnă, vine hotărârea de instanță. 
 

Se fac comentarii în sală. 
 

Dl. Dede Perodin 
Supun la vot amendamentul făcut de domnul primar. Cine este pentru 

amendamentul domnului primar? 
 
Dl. Decebal Făgădău 

Reducerea pot-ului de la 60% la 55%.  
 

Dl. Dede Perodin 
Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
S-a aprobat amendamentul. O abținere (dl. Popescu Goerge-Andrei) și 25 de voturi 

pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 

Propun să votăm proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Punctul nr. 75: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 

zonal elaborat în temeiul sentinței civile nr. 63/2016, rămasă definitivă, 
inițiator Mihai Valentin Florin”. Am supus la vot amendamentul, a trecut, supun 
la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
  
D-na Marcela Enache 

13 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin – 
Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir 
Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. Solomon 

Ioan, dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc Cătălin-Florin, dl. Zabara Alexandru, dl. 
Popescu George-Andrei) și 13 voturi pentru. Proiectul nu a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 76: ”Proiect de hotărâre privind rectificarea prevederilor 

Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal 
aprobat prin HCL nr. 294/2019” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 

O abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 77: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
zonal reglementare teren extravilan, parcela A 116/9, inițiator Muftiatul 

cultului musulman” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
  
D-na Marcela Enache 
O abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 78: ”Proiect de hotărâre pentru detalierea Regulamentului 

local de urbanism aferent zonelor protejate - PUZ Stațiunea Mamaia 
aprobat prin HCL nr. 121/2013” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 
  
D-na Marcela Enache 

O abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 79: ”Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a 
impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. 

Revoluției din 22 Decembrie 1989 nr. 27, proprietatea domnului Ţiței Paul 
și a doamnei Ţiței Alina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? 
  

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 80: ”Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a 

impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, bd. 
Tomis nr. 116, proprietatea domnului Guicin Costel, ca urmare a 

constatării stării tehnice de clădire neîngrijită” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
  

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 81: ”Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a 

impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. 
Siretului nr. 75, proprietatea SC MG Fiscal Advisor SRL, ca urmare a 

constatării stării tehnice de clădire neîngrijită” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
  

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
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Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 82: ”Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a 
impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. 

Atelierelor nr. 30, proprietatea SC Dobrogea Grup SA, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
  
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 83: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
contractului de servicii de consultanţă/asistenţă juridică şi reprezentare, 

conform Legii nr. 51/1995, în vederea apărării intereselor municipiului 
Constanţa, ale Primarului municipiului Constanţa şi ale Consiliului local al 
municipiului Constanţa, rezultate din derularea raporturilor contractuale 

cu Societatea Polaris M. Holding SRL” iniţiator: primar Decebal Făgădău.  
 

D-na Marcela Enache 
Aici avem un amendament. Se va completa cu sintagma atât în titlu cât și în 

cuprinsul art. 1 ” în litigiile” pentru că acum scrie” aprobarea încheierii contractului 
rezultate din derularea raportului” - ”în litigiile rezultate din derularea raporturilor”. 
Deci cu sintagma ”în litigiile” se completează. 

 
Dl. Dede Perodin 

Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

26 de voturi pentru. 
 

Dl. Dede Perodin 
Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 84: ”Proiect de hotărâre privind cumpărarea prin negociere 

directă a imobilului teren şi construcţie situat în Constanţa, b-dul I.C. 
Brătianu nr. 16, cu destinaţia de creşă” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Aici 

avem buletine de vot. 
 
D-na Marcela Enache 

Avem buletine de vot pentru că în cuprinsul hotărârii se aprobă și o comisie care 
va negocia prețul și rugămintea este să faceți propuneri pentru 3 consilieri.  

Propuneri, vă rugăm frumos, pentru 3 consilieri care să facă parte din această 
comisie de  negociere în vederea cumpărării acestui imobil. Deci ca membrii de 
bază și după aia rezerva: d-na Nicolae Irinela, d-na Marioara Cojoc, dl. Merdinian 

Liviu. Supleanți: dl. Mihăilescu, dl. Teodor Patrichi, dl. Florea Răzvan. 
 

 
 



28 
 

Dl. Dede Perodin 

Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu să se treacă la tipărirea buletinelor. Trecem la 
punctul nr. 85: „Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la 

HCL nr. 33/2019 cu un administrator provizoriu în Consiliul de 
administraţie al SC Ecosal SRL Constanţa” iniţiator: primar Decebal Făgădău. 
Și aici avem buletine.  
 
D-na Marcela Enache 

Și aici avem buletine de vot. 
 
Dl. Dede Perodin 

Stimați colegi, putem trece la punctul 86?  
 

Se aude din sală: Da! 
 
Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 86: „Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de 
şedinţă”. Vă rog, propuneri. 
 
Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu 

Îl propunem pe dl. consilier local Teodor Patrichi.  
 
Dl. Dede Perodin 

Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. D-na Trandafir nu este în sală.  
 

Dl. Dede Perodin 
La fel, cu acceptul dumneavoastră, putem trece la ordinea suplimentară?  

 
Se aude din sală: Da! 
 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 1 ”Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii “Parcul 

Regina Maria” parcului situat în zona Casei de Cultură a Sindicatelor 
Constanţa” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
Dacă îmi permiteți, ca să câștigăm timp. Știți că potrivit dispozițiilor legale, domnii 
consilieri sau domnii viceprimari sau dl. primar când sunt plecați în delegație, la 

întoarcere trebuie să facă un raport. Acest raport v-a fost comunicat 
dumneavoastră odată cu materialele de ședință, noi reamintim  acum ca să 

consemnăm în procesul-verbal, da? Deci a fost prezentat raportul întocmit de dl. 
Teodor Patrichi, care a fost plecat în Statele Unite în perioada 7-11 octombrie, 
conținutul acestuia l-ați primit și ați luat la cunoștință de el. De asemenea, avem 

raportul domnului primar Decebal Făgădău care în perioada 2-4 octombrie a fost 
prezent la Graz în Austria la Conferința anuală Civitas 2019, mai avem un raport 

al domnului viceprimar Răsăuțeanu care în perioada 7-11 octombrie a fost de 
asemenea plecat în Statele Unite în Florida și mai avem un raport al domnului 
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consilier Popescu Andrei George, care a fost plecat în Lituania, tot în proiectul 

Civitas Portis. Acestea au fost rapoartele prezentate. Vă mulțumesc frumos. 
 

Dl. Dede Perodin 
A venit rezultatul de la punctul nr. 85: 
Dl. Pârjol Marian 21 de voturi pentru, 3 împotrivă, 2 anulate. 

Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.  
 

D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 

Dl. Dede Perodin 
Rezultatul de la punctul 84:  

D-na Nicolae Irinela - 20 de voturi pentru, 1 împotrivă, 5 anulate; 
D-na Cojoc Marioara - 20 de voturi pentru, 1 împotrivă, 5 anulate; 
Dl. Merdinian Liviu - 20 de voturi pentru, 1 împotrivă, 5 anulate.  

 
Membrii de rezervă:  

Dl. Mihăilescu Cristian – 19 voturi pentru, 2 împotrivă, 5 anulate; 
Dl. Florea Răzvan - 20 de voturi pentru, 1 împotrivă, 5 anulate; 

Dl. Patrichi Teodor - 20 de voturi pentru, 1 împotrivă, 5 anulate. 
Supun la vot proiectul 84. Cine este pentru?  
 

Se fac comentarii în sală. 
 

Dl. Dede Perodin 
Proiectul 84: ”Proiect de hotărâre privind cumpărarea prin negociere 
directă a imobilului teren şi construcţie situat în Constanţa, b-dul I.C. 

Brătianu nr. 16, cu destinaţia de creşă”. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 

Costin – Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana – Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na 
Trandafir Raluca – Andreea, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina – Andreea, dl. 

Solomon Ioan), o abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 16 voturi pentru. 
Proiectul nu a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 
Declar ședința închisă și vă dorim o seară frumoasă!  

 
 
 

 
        PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 

              Dede Perodin        SECRETAR, 
                              Marcela Enache 
                   


