ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 15.02.2018 orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.
La ședință participă: 22 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție, (absenți fiind dl.
Constantin Victor, dl. Merdinian Liviu, d-na Nicolae Irinela, d-na Trandafir Raluca, d-na
Văsii Cristina Andreea), dl.primar Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela Enache,
funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului şi reprezentanţi ai massmediei. Ședința este publică și este condusă de domnul consilier Patrichi Teodor, conform
HCL nr. 31/15.02.2018
D-na Marcela Enache
Declarăm deschisă ședința de astăzi a consiliului local. Încep prin a vă informa că
avem 22 de consilieri prezenți și vreau să vă anunț că domnul consilier Merdinian, care a fost
ales președinte pentru următoarele 3 luni, este în concediu de odihnă, motiv pentru care va
trebui să procedăm astăzi la alegerea unui președinte de ședință, pentru ședința de astăzi. Vă
rog frumos, dacă aveți propuneri. Domnule viceprimar Răsăuțeanu?

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu
Îl propunem pe domnul consilier local, domnul Patrichi Teodor.
D-na Marcela Enache
Dacă mai sunt și alte propuneri?
Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru?
În unanimitate. Va rugăm frumos, domnule Patrichi, poftiți să preluați conducerea
ședinței. Mulțumim frumos.
Dl. Teodor Patrichi
Mulțumesc.
Ne-am întâlnit în ședința ordinară astăzi, 15 februarie. Prezența ați făcut-o?
D-na Marcela Enache
Da. Am anunțat 21. Mai numărăm o dată. 21 prezenți.
Înscrieri?
Dl. Teodor Patrichi
Astăzi avem înscrieri la cuvânt, două persoane, domnul Remus Negoi și domnul Belu
Sorin. Supun votului dumneavoastră să le acordăm câte trei minute pentru a-și prezenta
punctul de vedere.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Îl invit pe domnul Negoi. Trei minute vă rog.
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Dl. Remus Negoi
Bună ziua. Remus Negoi de la Uniunea Salvați România, filiala Constanța.
Am participat și acum două zile la dezbaterea proiectului de buget. Nu am observat
vreo modificare de atunci, dar aș vrea să spun câteva cuvinte despre ceea ce noi am considerat
că trebuia modificat în proiectul de buget local.
Primul punct: volumul investiției este de doar 16,8% din total. În felul acesta nu putem
încuraja înființarea de noi locuri de muncă, pentru că în urma studiilor efectuate, Constanța se
află pe ultimele locuri în privința înființării de locuri de muncă noi. Propunerea noastră legată
de a mări bugetul acesta la cel puțin 25%.
Studii și proiecte. Capitol, pentru care sunt alocați 10 milioane de lei și spicuiesc din
capitolul 51: Studii de fezabilitate privind mobilitatea urbană. Sunt trei puncte acolo, trei
trasee definite, pentru care se fac studii de fezabilitate, fiecare în valoare de câte 1,2 milioane
lei. De exemplu, Delfinariu cu Bld. Aurel Vlaicu ( 5,5km) aproximativ, ar rezulta 218.000
lei/km. Studiu de fezabilitate, nu construit.
Am o întrebare. Dacă statul român pe studii de fezabilitate până în 2015 a cheltuit
pentru 580km de autostradă aproximatix 48 milioane lei, însemnând aproximativ 83.000
lei/km, pentru ce plătim studii de fezabilitate?! Într-un oraș cu 218.000 sub 87.000 sau
400.000 lei/km pentru traseul Bld. 1 Mai-Sos. Mangaliei. Repet vorbim de studii de
fezabilitate, nu de construiri.
Dacă construiam străzi suspendate, pe aceste trasee, poate că s-ar justifica aceste sume.
Un alt punct, apar 460.000 lei pentru ceasuri stradale. Nu aș vrea să vorbesc prea mult
despre inutilitatea actuală a acestei investiții. Dacă vom instala ceasuri stradale, probabil ne
vom rupe picioarele în gropile de pe trotuare, uitându-ne după aceste ceasuri.
Un alt punct deosebit de important: categoria de cheltuieli- învățământ este aproape
egală cu categoria protecție civilă, pază și poliție locală.
La dezbaterea care a avut loc alaltăieri, i-am spus domnului primar despre o
neconcordanță din punctul nostru de vedere, alocarea a 700.000 lei, lăudabile de altfel, într-un
sistem integrat de monitorizare safe city 20 care, de principiu, ar crește gradul de siguranță,de
principiu ar scădea volumul personalului implicat în așa ceva. Atunci, de ce avem nevoie de
35 milioane lei pentru susținerea protecției civile, pazei sau poliției locale?!
Dl. Teodor Patrichi
Domnule Negoi, mai aveți 30 de secunde.
Dl. Remus Negoi
Când l-am întrebat pe domnul primar despre acest lucru, mi-a spus că din punctul
dumnealui de vedere, ar mări acest buget.. sunt total de acord, doar dacă ar aduce bani de
acasă, nu din bugetul local.
Energia verde este egal cu zero. Nu aș vrea să fac o comparație prea complicată între
Cluj și Constanța, dar din diverse motive, autobuze electrice versus autobuze pe motorină,
bani atrași de..

Dl. Remus Negoi
Da, repet aceleași lucruri, pentru că nici măcar nu a fost luată in considerare.
Dl. Teodor Patrichi
Domnule Negoi, vă mulțumim.
Dl. Remus Negoi
Doar zece secunde și am terminat.
Din punctul nostru de vedere, acesta este din păcate un buget fără nicio viziune.
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Vă mulțumesc!
Dl. Teodor Patrichi
Mulțumim domnule Negoe.
Îl invit pe domnul Belu Sorin. Vă rog,domnule Belu.
Dl. Sorin Belu
Bună ziua. Belu Sorin- Grup Civic Baricada Verde.
Vreau să atrag atenția că pentru liceele și școlile din orașul Constanța, nu este alocată
nicio sumă pentru pază. Nu știu dacă știți, dar in fiecare semestru se cere indirect prin copii, o
sumă de 30-50 lei de elev/semestru. Nu mi se pare normal ca Primăria Constanța să aibă pază,
angajații să nu dea la fel, cum fac elevii din licee și școli, adică sa facă chetă.
Un alt punct, este vorba de alocare de 651.000 lei pentru reabilitare iluminat public pe
bulevardul Ferdinand, tronsonul Mihai Viteazu-Gară și bulevardul Tomis, între tronsonul
Ferdinand și Lăpușneanu. Din 2015 -2016, am atras atenția G rupul Civil Baricada Verde,
domnul primar mi-a spus că este proiectul dânsului și că este foarte bine executat și atunci
întreb: de ce din banii constănțenilor este alocată o sumă destul de mare, 651.000 lei pentru
îndreptarea unei erori de execuție din 2016, în special. Iarăși se alocă 42.000 lei pentru PUZ
zona costieră, adică, cu alte cuvinte, administrația noastră care a dat acum ani de zile terenuri
pe zona Promenadă, între plaja Modern și Faleză Nord, se dorește să se construiască cartier de
locuințe. De asta atrag atenția către liberali și PMP dacă sunt de acord cu acest lucru, și să
refuze ...sau să se facă amendament și acest PUZ să dispară.
Mai avem o întrebare, cu răspuns, dacă se poate, domnule primar. Cum puteți să
cheltuiți o mie de mii de lei pentru reamenajarea Parc Operă, când tot în campania electorală
și în discursul dumneavoastră, spuneți că acolo se va construi o parcare. Păi mai întâi facem
parcarea și pe urmă amenajăm parcul? Nu putem să facem amenajare și apoi parc?!
Iar pentru un studiu de pistă de biciclete, pentru Parcul Tăbăcărie, se dorește să se
cheltuiască 10.000 lei. Întrebarea noastră este: pentru ce să facem acolo, în primă fază, când
noi trebuie să ajungem cu bicicleta până în parcul Tăbăcărie. Și a face culoar cum s -a făcut pe
bulevardul Tomis și ați promis că duceți până la capăt acest proiect.
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumim mult, domnule Belu Sorin.
Astăzi, de pe convocatorul de astăzi a fost retras prunctul nr.4, și supun votului
dumneavoastră, în aprobarea convocatorului cu un număr de 22 de puncte.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru, domnule președinte, deci sunt 22 de consilieri prezenți.
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumim.
Trecem mai departe. La convocator, punctul numărul 1: „Proiect de hotărâre privind
alegerea președintelui de ședință ”, a fost.
Punctul numărul 2: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local
pe anul 2017”.
Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
22 de voturi pentru.
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Proiectul numărul 3: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul
2018”.
Dacă cineva cere cuvântul..doamna Arghirescu, vă rog.

D-na Adriana Arghirescu
Domnule președinte, consilierii liberali nu pot vota acest buget pentru că este un buget
de supraviețuire din punctul nostru de vedere și nu este un buget cu viziune de dezvoltare.
Dorim ca și acest principiu să devină un pol regional important.
În acest buget, practic suntem izolați de fluxurile f inanciare care ar trebui să vină
dinspre București sau cel puțin din spre București, care ar putea să ne ducă și pe noi, să fim la
fel de mândrii cel puțin ca și ieșenii sau clujenii.
Și aș vrea să îi adresez domnului primar o rugăminte, dacă ne iubește pe constănțeni, să nu se
limiteze numai la a be pune inimioare la semafor, ci să ne arate acest lucru prin politica de
dezvoltare a orașului.
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumim, doamna Arghirescu. Altcineva? Dorește altcineva să ia cuvântul?
Dl Marin Aurelian-Marius
Vreau doar să spun că decizia liberalilor este una doar pur politica, proiectul de buget
a fost pe site-ul primăriei foarte mult timp postat, de asemenea în comisiile în care proiectul
de buget a fost discutat, a fost o dezbatere publică la care a participat un singur reprezentant
din partea PNL-ului și nu s-au făcut niciun fel de amendamente, nu s-a ascultat niciun punct
de vedere, nu s-au făcut propuneri, dar acum, iată constatăm că PNL-ul nu votează acest
buget. Vă mulțumesc!
Dl. Teodor Patrichi
Domnule primar, vă rog!
Dl. Decebal Făgădău
Sărut mâinile doamnelor, bună ziua domnilor! În primul rând, aș vrea să vă prezint
structura bugetului municipal în linii mari. După cum ați văzut, exceptând mutarea drepturilor
salariale și a drepturilor dobândite în instanță de către personalul didactic și nedidactic ce
lucrează în școlile constănțene, această mutare de la bugetul local către i nspectoratul școlar
județean, bugetul este într -o ușoară creșter e. Evident la fel ca la toate autoritățile locale,
bugetul a avut de suferit prin diminuarea cotei din impozitul pe venit, pentru că, guvernul a
propus o relaxare fiscală prin diminuarea de la 16 la 10% a impozitului pe venit. De
asemenea, știți foarte bine că prin politica guvernului au fost eliminate toate taxele pentru
transferul imobiliar, pentru tranzacții imobiliare, taxele notariale, pentru bunuri imobile cu o
valoare de până la 100.000 Euro. Impactul asupra bugetului fiind de aproximativ 8 milioane
de lei.
Chiar dacă orașul a pierdut, sunt mulțumit că banii aceștia rămân in buzunarele
constănțenilor, nu îi ia nimeni și îi duce în altă parte. Evident ca proiectul a fost supus
dezbaterii publice, am asistat la aceleași declarații politice de la oameni care se pricep la
absolut tot, dar propuneri concrete până în momentul de față nu avem și nu știu cum puteți
vota împotriva unui proiect de buget, atâta vreme cât nu ați făcut o singură propunere timp de
2 luni. Nu e bun proiectul nostru, dar nici nu ați venit cu vreo soluție. Eu vreau ca să audă toți
constănțenii că proiectul de buget are pe locul întâi investițiile, pe locul doi protecția socială,
educația are peste cât prevede ca plan minimal legea educației naționale, și vă spun că niciun
guvern nici măcar guvernul dumneavoastră, nu a alocat educaț iei așa cum spune legea, 6%.
Municipiul Constanța alocă mai mult de 6% și doar bugetul de deschidere e pentru educație.
Mi s-a reproșat de către doamna Arghirescu că acest buget nu este unul de dezvoltare.
Ori dacă citeați toată lista, vedeați cam ce investiții se propun. Multe se vor face cu ajutorul
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fondurilor europene. Evident există întârzieri în absorbția fondurilor europene, întârzieri la
nivel de țară. Nu s-a mișcat un oraș mai repede decât celălalt.
Dar una peste alta, este un buget care conferă municipiului Constanța stabilitate,
predictibilitate, este un buget care iși propune să așeze ceea ce am câștigat până în momentul
de față. Educația, cultura, sportul, pe poziții sigure. Este un buget car e de asemenea privește
către tineri și către viitor, este un buget care nu face altceva decât să fructifice potențialul pe
care îl are orașul nostru.
Am auzit aici tot felul de năzdrăvănii, că suntem ultimii, că uite cât de rău e.. și vreau
să vă spun că tot ce spuneți dumneavoastră este infirmat de realități. Aceste realități provin
din studii ale unor instituții serioare. De exemplu: Banca mondială, de exemplu: BERD , de
exemplu: publicațiile economice ale României și realitatea nu este nicidecum așa. Nu v-am
auzit nicio secundă vorbind despre investițiile generate de municipiul Constanța direct sau
indrirect prin parteneriat. Ne uităm în continuare la ceasurile stradale. 400.000 lei înseamnă
mai puțin de 100.000Euro și orice hotărâre am lua legat de ceasurile stradale, că le păstrăm, că
le demolăm, totul se face prin licitație. Nu le dă nimeni jos gratuit, nu le pune nimeni gratuit.
Legat de observațiile dumneavoastră, de trotuare, cred că ați locuit în altă parte vreme
de 26 de ani, că nu le-am stricat eu în ultimul an.
Dragi constănțeni, pentru că dincolo de calitatea de consilieri locali și cred că
dumneavoastră reprezentați orașul, în urma votului democratic, nu cei care nu se regăsesc în
actuala conformanță a consiliului local, vă rog să votați cu discernământ și vă propun două
amendamente: primul: elaborare strategie Smart City - 138.000 lei, iar al doilea, întrucât după
apariția master plan-ului de turism al României au fost aprobate investiții de interes local și
național pentru municipiul Constanța, să elaborăm un studiu de fezabilitate pentru un nou port
turistic.
În master plan-ul pentru turism al României, există două astfel de amenajări portuare.
Unul de importanță națională, iar unul de importanță locală. Atât pentru cel de importanță
națională, cât și pentru cel de importanță locală, comunitatea trebuie să elaboreze studiu de
fezabilitate și de aici mai departe, finanțarea va veni fie din bugetul de stat, fie din fonduri
structurale. Acestea sunt cele două amendamente pe care vi le informăm, le voi depune în
scris și la doamna secretar.
Domnule președinte, vă rog să supuneți la vot amendamentele, după care se supune
proiectul de buget.
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumesc domnule primar.
Supun la vot primul amendament referitor la elaborarea strategiei de Smart City. Deci
supun la vot amendamentul privind elaborarea strategiei și amenajarea unui nou port turistic.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
16 pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Cine este împotrivă?
Abțineri?
D-na Marcela Enache
6 abțineri( Dl. Popescu, d-na Arghirescu, dl. Avătavului, d-na Câmpeanu, dl. Solomon
și d-na Andrei).
Dl. Teodor Patrichi
Doresc să supun la vot întregul proiect numărul 3: „Proiect de hotărâre privind
aprobarea bugetului local pe anul 2018.”.
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Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
16 pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Cine este împotrivă?
D-na Marcela Enache
Împotrivă 5.
Dl. Teodor Patrichi
Abțineri?
D-na Marcela Enache
1 abținere. Domnul Popescu.
Deci 16 pentru, 5 împotrivă și 1 abținere, domnul Popescu.
Împotrivă au fost: D-na Arghirescu, Dl. Avătavului, D-na Câmpeanu, Dl. Solomon,
D-na Andrei.
Dl. Teodor Patrichi
Dau cuvântul domnului primar. Domnule primar?!
Dl. Decebal Făgădău
Vreau să vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră res ponsabil, și chiar dacă vă
înteleg jocul politic, vă asigur deschiderea mea, ca la următoarele rectificări de buget, poate că
nu ați avut timpul necesar, au fost sărbătorile de iarnă, să veniți cu propuneri concrete pentru a
asigura dezvoltarea, așa cum o mențineți dumneavoastră. Nu aș vrea să enumăr aici toate
proiectele de hotărâre pe care le-am primit din partea dumneavoastrăm, dar vreau public să-mi
asigur incă o dată deschiderea, ca atunci când veniți cu un proiect de hotărâre ce vizează
dezvoltarea orașului, să ne așezăm la masă și să facem într -un mod serios și responsabil.
Înțeleg declarațiile politice, pentru că și eu sunt om politic, dar orașul are nevoie de stabilitate,
ori dacă nu avem buget, nu avem pe ce construi. De asemenea, în situația în care proiectul de
buget nu ar fi trecut, toate bugetele companiilor și entităților aflate în su bcoordonarea
dumneavoastră, ar fi fost fără buget.
Repet, îmi arăt disponibilitatea în a construi orice proiect așa că aștept propuneri
concrete și aș prefera să le primesc pe orice cale, direct sau prin presă, așa cum ați făcut până
acum.
Vă mulțumesc!
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumim, domnule primar. Mulțumesc consilierilor locali pentru aprobarea
bugetului.
Trecem la proiectul numărul 5: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport in Comun Constanța pe anul 2018”.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
Avem 22 voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
22 de voturi pentru. Deci proiectul numărul 5 a fost aprobat.
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Proiectul numărul 6? „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța pe anul 2018”.
Supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost aprobat.
Proiectul numărul 7: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de
venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat
Constanța pe anul 2017”.
Supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost aprobat.
Proiectul numărul 8: „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și
cheltuieli al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța pe anul
2018”.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul numărul 8 a fost aprobat.
Proiectul numărul 9: „Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului al SCIL
Confort Urban SRL Constanța pe anul 2018”.
Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost aprobat.
Proiectul numărul 10: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul
local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din
cadrul Clubului sportiv ”Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la
competițiile internaționale oficiale din a doua parte a anului 2017”.
Supun votului. Cine este pentru? Avem o luare de cuvânt. Vă rog.
Dl. Romeo Rezeanu
Am dori ca la punctul 10, 11 și 12 să se menționeze și ce sume, efectiv sunt alocate
pentru că eu cred că dincolo de a sprijini aceste entități sportive, la un moment dat va trebui să
luam o hotărâre prin care să evaluăm sălile de sport și terenurile de sport din toate instituțiile
de învățământ, mă refer la școli și licee și să alocăm niște bani pentru reamenajarea acestora,
sau aducerea lor la un standard cât de cât de calitate, pentru că la momentul acesta avem de
suferit. Deci dincolo de aprobarea acestor sume, pentru entități sportive private..
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Dl. Decebal Făgădău
Farul nu este privat..
Dl. Romeo Rezeanu
Mă rog, am dat exemplu și de entiăți private... , să evaluăm sălile de sport ș i terenurile
de sport din toate școlile si liceele din subordinea municipiului local ca să alocăm și acolo
niște sume. Mulțumesc!
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumesc domnule consilier. Mai sunt alte luări de cuvânt?
Supun votului proiectul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.

Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost votat.
Domnul primar, vă rog!

Dl. Decebal Făgădău
Domnul consilier, m-am uitat, acum, special am deschis să văd daca sumele sunt
menționate și la campionatele europene de seniori si juniori, gimnastica aer obică, Bogati
Andreea 31.450, Doroftei Dorin 27.750 sunt sportivi care au cumulat, au locul înâi la trio, la
dublu, la echipă, deci sumele sunt cuprinse între 3.700 lei și 31.450 lei, pentru cei care au
cumulat locul întâi la mai multe competiții. Sumele le-am stabilit împreună cu reprezentantul
clubului sportiv la acea dată și încă reprezentantul mișcării fariste constanțene și dacă avem în
momentul de față o bază de date cu cei care au obținut performanță, putem să naștem o
discuție, astfel încât să stabi lim niște cuantumuri cu care să le dăm oamenilor o
predictibilitate. Știți foarte bine, că din 2015 am început acest proces de premiere al
sportivilor de performanță în tandem și cu antrenorii, care au făcut posibile aceste
performanțe. Eu voi milita întotdeauna pentru o egalizare a performanței sportivului și a
performanței antrenorului, dar asupra cuantumurilor, sunt de acord, putem discuta, astfel încât
oamenii să știe dinainte dacă am luat locul întâi la olimpiadă se întâmplă asta, la campionatul
național se întamplă asta, la campionat județean se întamplă asta. Așa că sunt deschis la orice
propunere, chiar avem nevoie de o dezbatere împreună cu lumea sportivă constănțeană care a
recăpătat încredere în municipalitate, și ați văzut ca este alături de noi la toate evenimentele
publice fie că vorbim despre o dezbatere, fie că vorbim despre zilele orașului. Așa că, eu cred
că e necesară această dezbatere și vă invit să faceți propuneri în comisii și să alcătuim un grup
de lucru și cu oamenii de sport din Constanța, să venim și să naștem un barem de premieră
pentru anul 2018, fără niciun fel de problemă. Mulțumesc!
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumim domnule primar.
Trecem mai departe la proiectul numărul 11: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei
sume din bugetul local pentru finanțarea Asociației Județene de Handbal Constanța în vederea
organizării turneului ” Final Four Cupa României” la handbal masculin”.
Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 pentru.
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Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei
sume din bugetul local pentru permierea sportivului contănțean și a antrenorului principal
constănțean din cadrul Liceului cu program sport iv ”Nicolae Rotaru„ Constanța care au
obținut performanțe deosebite la competiția internațională ”Campionatul European de Tenis
de Masă juniori- Riva del Garda/Italia„.
Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost votat.
Proiectul numărul 13: „Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Municipiului Constanța în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
”Apă-Canal Constanța„.
D-na Marcela Enache
Avem buletin de vot aici și o propunere.
Dl. Teodor Patrichi
Avem buletine de vot la acest proiect și o propunere.
Dl. Decebal Făgădău
Dragi colegi, întrucât stiți că lucrez în de aproape cu tot ceea ce înseamnă rețea de
dezvoltare intercomunitară, mi-aș permite să vă fac eu o propunere, chiar dacă vine din
executiv și nu din rândul consilierilor locali, îl propun pe domnul Giman, întrucât este șeful
compartimentului de infrastructură urbană. Prezența dânsului în asociația de dezvoltare
intercomunitară ar genera o consecvență între probemele tehnice pe care le avem de zi cu zi,
dânsul ține legătura cu toți deținătorii de utilități că vorbim despre Ene l, despre Engii, chiar
despre operatorii de telefonie si telecomunicații așa că vă propun tocmai pentru a funcționa cu
adevărat modul în care noi reprezentăm acolo interesul U.A.T. municipiulConstanța.
Mulțumesc!
Dl. Teodor Patrichi
Multumim domnule primar. Dacă mai sunt și alte propuneri vă rog?
Se fac comentarii în sală. Cine este Giman?
Dl. Teodor Patrichi
Domnul Giman este șef compartiment infrastructură urbană în cadrul Primăriei
Constanța.
Se fac comentarii în sală. Giman și mai cum?
Dl. Decebal Făgădău
Valentin Giman. Îmi pare rău că nu l-am chemat aici, i-am făcut o surpriză, i-am dat
de treabă. Este om de specialitate, bănuiesc că l-ați întâlnit la comisii.
Dl. Teodor Patrichi
Vor fi distribuite buletinele de vot.
Mergem mai departe pănâ atunci. Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind..
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D-na Marcela Enache
Proectul nr. 14.
Dl. Teodor Patrichi
La 14 suntem. Vor fi distribuite buletinele de vot la 14.
D-na Marcela Enache
Nu, nu.. la 13 sunt buletinele de vot.
Dl. Teodor Patrichi
La proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aderarea unei noi unități
administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” Apă-Canal Constanța„.
Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul numărul 14 a fost votat.
Proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor spații de
locuit construite de ANL în regim de închiriere.
Supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul numărul 15 a fost votat.
Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării și extinderea
unor spații de locuit din fondul locativ de stat.
Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
O abținere da? Domnul Popescu.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost votat.
D-na Marcela Enache
Și 21 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu
destinația de sediu administrativ, în suprafață de 200 -250 mp. pentru desfășurarea activității
Serviciului autoritate tutelară din cadrul Primăriei municipiului Constanța.
Supun votului dumneavaostră proiectul numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 pentru.
Dl. Teodor Patrichi
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Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 18. Proiect de hotărâre privind completarea și
actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.
Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost votat.
Proiectul numărul 19. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare
al RATC Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a
unor imobile situate în municipiul Constanța, str. Egretei nr. 13.
Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost votat.
Proiectul numărul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de
reprezentare și protocol pentru anul 2018.
Supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.

Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost votat.
Proiectul numărul 21. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de
administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța.
D-na Marcela Enache
Aici avem buletine de vot.
Dl. Teodor Patrichi
Sunt buletine de vot.. cu propuneri?
D-na Marcela Enache
Sunt persoanele desemnate în urma evaluărilor efectuate potrivit Ordonanței 109.
Se fac comentarii in sală.
D-na Marcela Enache
Deci persoanele desemnate în urma evaluărilor sunt: domnul Niță Nicolae Bogdan,
domnul Fuior Cristian Dumitru și domnul Dumitrache Aristide Cătălin, iar un membru propus
ca rezervă în urma rezultatului este domnul Coiciu Dumitru. Deci acestea sunt propunerile
pentru RATC.
Se vor impărți buletinele de vot.
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Dl. Decebal Făgădău
D-na Enache dacă îmi permiteți ca să le explicăm corect domnilor consilieri. Noi am
făcut o procedură, am angajat o companie care a evaluat toate cv-urile depuse, oricine a putut
să-și depună cv-ul, pentru a face parte din consiliul de administrație, iar după această etapă de
selecție, expertul care a făcut această procedură, a propus aceste rezultate. Conform
legislației, noi trebuie să validăm sau să invalidăm rezultatul selecției pe care am organizat-o
și pe care am pregătit-o.
Dl. Teodor Patrichi
Trecem mai departe.
Dorește cineva să ia cuvântul?
Vă rog domnule consilier Andrei Popescu.

Dl Andrei Popescu
O idee... propunerile sunt bune dar.. domnul Coiciu.. care și-a bătut joc de această
regie.. nu are ce să caute pe aceste liste. Am făcut și amendament în ședința de comisie.. ar
trebui scos de acolo.. asta e singura propunere.

Dl. Decebal Făgădău
Votați în consecință.
Dl. Teodor Patrichi
Procedura a fost desfășurată, dacă se poate vota în consecință.
Mulțumim domnule consilier!
Până se strâng voturile, dau citire si următorului proiect, proiectul numărul 22. Proiect
de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei Auton ome de
Distribuție a Energiei Termice Constanța.

D-na Marcela Enache
Un buletin de vot?!
Dl. Teodor Patrichi
Vă rog, comisia de numărare dacă se poate.. pentru numărarea buletinelor, pentru
ultimele două proiecte..
Doamnelor și domnilor consilier , au venit rezultatele buletinelor de vot, la punctul
numărul 13, în urma votului, rezultatul votului este următorul: domnul Giman Valentin 19
voturi pentru, 1 împotrivă, 2 anulate.
Supun la vot în întregime, proiectul numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
22 de voturi pentru. Proiectul numărul 13 a fost votat.
Au venit și rezultatele de la punctul numărul 21. Le citesc. Rezultatul votului este
următorul. Domnul Niță Nicolae Bogdan 16 voturi pentru, 3 împotrivă și 3 anulate, domnul
Fuior Cristian Dumitru 15 voturi pentru, 4 împotrivă și 3 anulate, domnul Dumitrache
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Aristide Cătălin 15 voturi pentru, 4 împotrivă și 3 anulate. Membru propus în cazul vacantării
unuia dintre posturile de membru, domnul Coiciu Dumitru, 11 voturi pentru, 8 împotrivă, 3
anulate.
Deci cele trei propuneri au trecut, privind nominalizarea membrilor, iar membrul
propus pentru cazul vacantării nu a trecut.
Supun la vot întregul proiect numărul 21. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
22 de voturi pentru. Proiectul numărul 21 a trecut.
Am citit proiectul numărul 22. Este tot cu buletin de vot, privind organizarea
Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța .
Constanța. Propunerile sunt domnul Popa Liviu Dorel, domnul Mamut Eden, domnul Popescu
Răducu, domnul Cacioianu Vasile.
D-na Marcela Enache
S-au împărțit buletinele de vot?
Dl. Teodor Patrichi
Dau citire și proiectului 23. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii
în Consiliul de administrație al S.C. Ecosal S.R.L. Constanța.
Sunt amendamente. Dau cuvăntul doamnei secretar.

D-na Marcela Enache
La acest proiect avem de făcut niște amendamente. După articolul 1 al proiectului, se
introduce un articol 2, urmând ca celalalte să fie renumerotate, astfel, acesta va avea
următorul conținut. Întrucât domnii care au condus Ecosal-ul. Dl. Carpuz și d-na Stănei, au
demisiile depuse incă de anul trecut, acest lucru trebuia consemnat în proiectul de hotărâre și
deci se introduce art.2 cu următorul conținut: se are în vedere încetarea mandatelor numiților:
Carpuz Mihai și Stănei Carmen, privind hotărârea consiliului local nr.52/2010, din funcția de
membrii ai consiliului de administrație ai SC Ecosal SRL Constanța, ca urmare a demisiei
acestora.
O altă modificare în conținutul acestei hotărâri este art.4, unde în mod eronat a fost
scris Confort Urban și trebuia menționat Ecosal SRL, deci este o eroare materială și de
asemenea în ceea ce privește indemnizația membrilor consiliului de administrație, ea este doar
de 1.500 lei, pentru că așa este stabilit în hotărârea de buget pe anul 2018 a Ecosal SRL,
hotărâre votată de dumneavoastră în ședința din ianuarie și deci nu este 2.500, este 1.500lei.
Acestea sunt amendamentele pe care le supunem votului.
Dl. Teodor Patrichi
Supun votului amendamentele menționate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.

Dl. Teodor Patrichi
22 de voturi pentru. Buletine de vot?!
Au venit rezultatele de la proiectul numărul 22. Citesc, rezultatul votului este
următorul: Popa Liviu Dorel 17 voturi pentru 2 împotrivă 3 anulate, dl. Mamut Eden 16 voturi
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pentru 3 împotrivă 3 anulate, dl. Popescu Răducu 13 voturi pentru, 6 împotrivă, 3 anulate, dl.
Cacioianu Vasile 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 3 anulate. Toate propunerile au trecut, au fost
votate cele patru persoane, supun în întregime votului. Proiectul numărul 22. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
22 de voturi pentru, proiectul a trecut.
La proeictul numărul 23, pe buletinul de vot sunt trei persoane: Petre Mihai, Florin
Gheorghe și Dobre Oana.
Se fac comentarii in sală.
D-na Marcela Enache
Referitor la punctul 23, dl. Carpuz, cel care a condus Ecosal până în prezent, m-a
atenționat că din acel consiliu de administrație numit inițial, facea parte și dl. Ștefan Marian.
Deci va trebui să consemnăm în acel art 2 și încetarea mandatului acelei persoane. Și -a dat
demisia de mult, dar altfel nu se fac mențiunile respective la Registrul Comerțului. M -am
interesat, și pentru a nu avea probleme, o să menționăm toate aceste nume. Mul țumesc
frumos.
Dl. Teodor Patrichi
Au venit rezultatele votului la punctul numărul 23. Le citesc, rezultatul votului este
următorul: dl. Petre Mihai Ștefan 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 1 anulat, dl. Florin Ghoerghe
11 voturi pentru, 10 împotrivă, 1 anulat, d-na Dobre Oana 16 voturi pentru, 5 împotrivă, 1
anulat. Dl Florin Gheorghe nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi desemnat în consiliul de
administrație, au fost doar doi membrii desemnați. Supun votului dumneavoastră în întregime
proiectul numărul 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
22 de voturi pentru, vă mulțumesc. Și cu asta declarăm ședința închisă pentru astăzi.

PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ,

SECRETAR MUNICIPIU,

Teodor Patrichi

Marcela Enache
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