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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 

   PROCES-VERBAL 
   

 Încheiat astăzi, 30.05.2019 orele 1300, în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
municipiului Constanţa. 
 La ședință participă: 25 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție, (absenți 

fiind: dl. Răsăuțeanu Costin-Ioan și dl. Florea Răzvan-Ionuț), dl. primar Decebal 
Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de 

specialitate al primarului şi reprezentanţi ai mass-mediei. Ședința este publică și 
este condusă de doamna consilier Irinela Nicolae, conform HCL nr. 179/25.04.2019. 
 

D-na Irinela Nicolae 
Bună ziua, doamnelor și domnilor. În deschiderea ședinței de astăzi cu intonarea 

imnului de stat și îl invităm aici pe domnul Iulian Bratu.   
 
Se intonează imnul României și imnul Dobrogei. 

 
D-na Irinela Nicolae 

Vă mulțumim. Vă propun să continuăm acest moment emoționant cu acordarea 
titlului de cetățean de onoare distinsului actor Alexandru Mereuță. 
 

Dl. Alexandru Mereuță 
De emoții nu prea am avut parte, decât vreo 60 de ani dar nu e vorba de emoțiile de 

acum, emoțiile pe care le-am cumulat pentru această serbare. Vreau să fac 
următoarea mărturisire așa, între noi; Alexandru Mereuță care prin profesie este 
actor, încă mai funcționează în Teatrul de Stat, dar eu vreau să vă informez că 

Alexandru Mereuță când a pornit pe căile artei, întâi a pornit de pe litoral de la 
Eforie; eram elev într-o tabără cu elevi și am spus o poezie și poezia am spus-o așa 

de înflăcărat încât au fost niște aplauze formidabile și cineva din asistență când m-a 
văzut m-a luat lângă persoana ei și mi-a zis: ”Dumneata ce ai de gând?” Îi zic: ”Să 
fac metalurgie!”; ”Metalurgie? Nu! Să faci teatru!”... eu zic ”Nu știu!” ... ”Ei lasă că 

te învăț eu!” și am rămas cu gândul că mă va învăța dumneaei. M-am ocupat de 
mine, pentru că mai aveam ceva de rezolvat, liceul industrial și după asta am ajuns 

la un conservator particular muncitoresc. Se numea Oficiul Muncitoresc de Educație 
și Cultură și acolo m-a luat în primire o doamnă care era scriitoare și fostă 

absolventă la Universitatea de Teatru din Cernăuți și mi-a spus: ”Spune ce știi!” și 
am spus o poezie și poezia era despre ”Despărțire” de Mihai Eminescu și am spus-o 
cu atâta putere de simțire și de convingere încât profesoara mea Lucia s-a ajuns 

încântată și a spus ”Măi Mereuță, tată”, de ce îmi spunea ”Mereuță tată?”... îmi era 
ca o mamă și bineînțeles că a venit un moment când m-a pregătit să dau examenul 

la Institutul de Arte unde era Facultatea de teatru și am intrat la Facultatea de teatru 
și am făcut teatru ca student, după care am plecat în activitatea artistică teatrală. 
Numai că cel mai important lucru, ctitor Ion Popa a lăsat o urmă foarte serioasă la o 

clădire, au înființat orășeneștii de acolo, de atunci, teatrul și m-am dus la teatrul din 
Bârlad și am făcut așa niște repertorii că până la urmă s-a supărat cineva care era la 

primărie că prea mă ocup de repertorii și m-am supărat pe el, el pe mine și am venit 
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la Constanța în anul de grație 1960 și din 1960 am tot colindat Dobrogea, de la 
Sulina până la Negru Vodă, de la Negru Vodă la Mangalia unde am făcut o echipă 

incredibilă și am luat premiul II pe țară la amatori și am zis că în afară de profesia 
care m-a animat în Teatrul de Stat Constanța și unde marele regizor Sică 

Alexandrescu a fost foarte încântat de mine și alți regizori și am dus-o așa de bine 
încât am ajuns la venerabila vârstă de 92 de ani. Nu vreau să vă plictisesc cu 

amintirile mele dar vreau să cred că vă veți aduce aminte de mine când mă veți 
vedea, pe undeva, cândva, pe scena teatrului unde mai funcționez dacă vrea, ceva, 
cumva, din organizare, să mă invite. Acum e adevărat că nu am făcut pauză prea 

mare, din cauza faptului că se joacă acum cu o anumită voie nedorită, se joacă la 
Fantasio și la Fantasio se poate să mai particip pentru că după cum mă vedeți încă 

mă mai țin pe picioarele mele, nu-i nevoie de baston și e nevoie poate de suflu ca să 
îmi țină bine mintea, texte, roluri, care mai sunt posibile în existența mea 
profesională. Vă mulțumesc foarte mult! 
 
D-na Irinela Nicolae 

Vă mulțumim și noi. 25 de consilieri locali prezenți, ședința este statutară. În 
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se 

convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, joi, 30 mai 
2019 ora 13:00. Avem și înscrieri la cuvânt astăzi, dl. Belu Sorin – Grup Civic 

Baricada Verde, dl. Avram Cristian – Alianța USR și dl. Voicu Dumitru – persoană 
fizică. Sunteți de acord să le acordăm câteva minute?  
 

Se aude din sală: Câte 1 minut! 
 

D-na Irinela Nicolae 
1 minut. Cine este pentru?  
Îl invităm pe dl. Belu Sorin - Grup Civic Baricada Verde. Este în sală? Mergem la 

punctul 2. Dl. Avram Cristian- Alianța USR.  
 

Dl. Cristian Avram 
Bună ziua! Obiecțiunile noastre privesc HCL 21 și 22. OUG nr. 26/2012 privind unele 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice interzice în situația în care o primărie are 

consilieri juridici angajați, achiziționarea de servicii juridice. Am identificat textul 
legii, considerăm că mai grav este că și anterior situației prezente, Curtea de Conturi 

a României a sancționat Consiliul local Constanța pentru efectuarea de cheltuieli 
considerate nelegale și ca abatere de la normele legislative obligatorii în cazul în care 
au fost achiziționate servicii juridice deși există consilieri juridici și serviciul juridic 

specializat în cadrul Primăriei Constanța. Cam aceasta cu privire la hotărârea nr. 21 
și solicităm să fie respinsă, iar la 22 este o modificare în sensul același, adică a 

posibilității exercitării asistenței juridice de către consilierii juridici ai primăriei, deci 
nu în forma prezentată. Mulțumesc.   

 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumim, îl invităm pe dl. Voicu Dumitru.  

 
Dl. Dumitru Voicu 

La punctul 2, iar cu chestia cu 1 minut nu știu dacă Constituția României dă limită de 
timp.  
 

D-na Irinela Nicolae 
Aveți 2 minute. 
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Dl. Dumitru Voicu 
La numărul 2, ține de rectificare, mă folosesc de această ocazie să îl întreb pe 

domnul primar și pe tovarășii consilieri, în ședința din aprilie ați mărit cu .. 
 

Se fac comentarii în sală.  
 

Dl. Dumitru Voicu 
În aprilie ați mărit cu 15% habitatul, pentru gunoi; să înțeleg că este cumva o 
dedicație?! În conformitate cu ce lege vă permite după 3 luni de zile ...  

 
D-na Irinela Nicolae 

Vă invităm să vă referiți strict la punctele pentru care v-ați înscris. Mai aveți mai 
puțin de 1 minut.  
 

Dl. Dumitru Voicu 
Mai avem mai mult. 

 
D-na Irinela Nicolae 
Mai aveți exact cât spun eu, domnule. 

 
Dl. Dumitru Voicu 

Deci astea se încadrează la venit pe care dumneavoastră parțial le distribuiți prin 
rectificare. Da? Asta este prima întrebare. A doua, al doilea punct este acela cu 
terenurile, în martie am vorbit tot aici am spus că terenurile să nu fie vândute, 

terenurile să rămână în proprietatea publică, a primăriei, private.. cum vreți să 
spuneți și să fie concesionate, să fiu un independent de taxe și impozite...  

 
D-na Irinela Nicolae 
Cele două minute au trecut, stimate domn.  

 
Dl. Dumitru Voicu 

Vă rog frumos...mai vreau un minut. 
 
D-na Irinela Nicolae 

Dacă nu ne înțelegem să știți că vă evacuăm din sală. Mulțumim. Continuăm 
activitatea noastră. Trecem la primul punct al ordinii de zi.  

Mă scuzați, avem un proiect retras de pe ordinea de zi, vorbim de proiectul nr. 24 și 
avem câteva amendamente, când ajungem la fiecare dintre ele, d-na Enache le va 
citi; vorbim de punctul nr. 25 și 32, vor fi anunțate de fiecare dată de către d-na 

Enache amendamentele.  
Supun la vot convocatorul cu ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 

Se abține cineva? Mulțumesc. 
 

D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru aprobarea convocatorului.  
 

D-na Irinela Nicolae 
”Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al 

municipiului Constanţa din data de 25.04.2019”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. 
 

D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
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D-na Irinela Nicolae 
”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019”. 

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

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

Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. 
Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina Andreea) și 
16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 3: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de 
execuție al bugetului local pe anul 2018” 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  

 
D-na Marcela Enache 

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

16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 4: ”Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC 
Confort Urban SRL Constanța pe anul 2019”. 

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

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

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 5: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri 

și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2019” 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 

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

Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. 
Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina Andreea) și 
16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 6: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare 
anuale ale SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2018”. 

D-na Arghirescu, vă rog. 
 
D-na Adriana Arghirescu 

Doamna președinte, domnule primar, situațiile financiare ale societății Confort Urban 
ne arată un profit pentru anul 2018, ceea ce  din punctul nostru de vedere merită 

felicitări echipa de management, dar având în vedere că 90% din aceste venituri se 
realizează prin sumele plătite către primărie, nu înțelegem de ce trebuie să plătim 
din banii constănțenilor tarife care să ducă la profit. Mulțumesc.  

 
D-na Irinela Nicolae 

Continuăm. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
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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. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. 
Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina Andreea) și 

16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 7: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare 
încheiate la 31.12.2018 ale RATC Constanța”. 

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

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

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 8: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare 

anuale ale SC Ecosal SRL Constanța la data de 31.12.2018”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 

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

Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. 
Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina Andreea și 
dl. Popescu George-Andrei) și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut. 

 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 9: ”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 136/2019 
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RATC Constanța pe 
anul 2019”. 

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

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

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 10: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 

nr. 214/2017 privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului 
social și a comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau 
abonamente pentru transportul public local în comun”. 

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

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

 
D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 11: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare 

anuale armonizate la 31.12.2018 ale RADET Constanța”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

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

Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. 
Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina Andreea) și 

16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
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D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 12: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări, 

profilului consiliului de administrație, matricei consiliului de administrație, 
matricei profilului candidatului și a profilului candidatului pentru funcția de 

administrator din cadrul consiliului de administrație al RAEDPP Constanța”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

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

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

dl. Popescu George-Andrei) și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 13: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare 
ale RAEDPP Constanța încheiate la 31.12.2018”. 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 14: ”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 49/2019 
privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a 

repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza 
municipiului Constanța”. 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru.  
 

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 15: ”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 48/2019 
privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea acestora, ca urmare a 

repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor evacuați sau care 
urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza 

OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 

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

 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 16: ”Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spațiu cu altă 
destinație decât aceea de locuință”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

 
D-na Marcela Enache 

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

16 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
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D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 17: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 

destinației spațiului închiriat situat la adresa șoseaua Mangaliei nr. 86”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 18: ”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 451/2018 
privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în 

România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, 
selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru 
anul 2019”. 

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

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

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 19: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului 

social pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrul de 
găzduire Sfânta Sofia” în subordinea Direcției generale de asistență socială 
Constanța”. 

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

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

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 20: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de 

Cooperare între Municipiul Constanța, Județul Constanța  din România și 
Orașul Batumi, Republica Autonomă Adjara din Georgia”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

 
D-na Marcela Enache 

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

16 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 21: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

contractului de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării 
intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului 
Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului Constanța în 

dosarul civil nr. 262/36/2019 aflat pe rolul Curții de Apel Constanța”. 
Vă rog. 

 
D-na Adriana Arghirescu 
Doamna președinte, domnule primar, înțelegem situația dificilă în care ne aflăm cu 

acest proces în instanță și este regretabil, dar cu această ocazie cred că ar trebui să 
aducem în discuție o restructurare a departamentului juridic și am să vă spun de ce; 

nu sunteți la primul contract de consultanță pe care îl supuneți atenției și am înțeles 
de fiecare dată că nevoia noastră de asistență este într-adevăr pe spețe diferite, dar 



8 

 

vă mai dau un exemplu în interiorul instituțiilor noastre adică mă refer acum la un 
caz concret între RAEDPP și Direcția juridică din primărie există corespondențe care 

sunt nefavorabile cetățenilor care, la fel, au câștigat în instanță și sunt îndreptățiți să 
ceară anumite lucruri. De aceea vă spun că se simte în departamentul acesta juridic 

o lipsă de control, adică control însemnând scadența pe care le au anumite 
documente care intră în departament, urmărirea acestora și rezolvarea lor în termen 

pentru că noi înțelegem din toate documentele atașate că suntem în situația asta 
datorită unei neexecutări din 2013 care poate dumneavoastră în momentul în care 
ați fost învestit în funcția de primar nici nu ați știut și atunci ați fost pus în sentința 

aceasta ca parte dar fără a avea vreo vină; este pur și simplu o imagine care se 
desprinde din ce am citit din documentație  dar repet, cu această ocazie ar trebui să 

fie un semnal de alarmă pentru dumneavoastră ca și manager al acestei instituții, 
controlul care se face în departament. Din discuțiile pe care le-am avut cu direcția 
acestui departament sunt doar din audit, care se fac ocazional, nu știu la ce interval 

de timp, este prea rar, este prea important acest departament juridic pentru 
dumneavoastră și pentru noi de altfel, ca să lăsăm pur și simplu fără un control 

riguros. Mulțumim.  
 
D-na Irinela Nicolae 

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

D-na Marcela Enache 
9 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin-
Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. 

Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina Andreea) și 
16 voturi pentru. Proiectul a trecut. 

 
D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 22: ”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 109/2019 

privind achiziția serviciilor de consultanță și informare juridică, asistență și 
reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcționarea, 

restructurarea și integrarea serviciului public de termoficare în municipiul 
Constanța”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

 
D-na Marcela Enache 

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

16 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 23: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de 

reprezentare și protocol pentru anul 2019”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 

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

Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. 
Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina Andreea) și 
16 voturi pentru. Proiectul a trecut. 

 
D-na Irinela Nicolae 

Proiectul nr. 24 s-a retras. Punctul nr. 25: ”Proiect de hotărâre pentru 
modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a 
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gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din 
municipiul Constanța” 

 
D-na Marcela Enache 

La punctul nr. 25 avem două amendamente în sensul că la anexa 1 s-a omis să se 
treacă următorul alineat: ”întreținere, reparare și modernizare bunuri cuprinse în 

inventarul bunurilor aparținând domeniului public sau privat al municipiului 
Constanța”. Acesta este un amendament, iar la anexa 2 s-a trecut în mod eronat la 
Denumirea obiectivului – perioada 11.2018 – 03.2019 în loc de 01.2019 – 03.2019 

cu modificarea unor valori, adică 4.548.154 lei în loc de 4.785.849 lei, reparații 
carosabil 13.062.024 lei în loc de 12.824.328 lei, restul programului menționat în 

anexă rămâne neschimbat cu aceeași valoare totală de 39.672.799 lei. Acestea sunt 
modificările.  
 

D-na Irinela Nicolae 
Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 

 
D-na Marcela Enache 
10 abțineri pentru amendament (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. 

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

Cristina Andreea și dl. Popescu George-Andrei) și 15 voturi pentru.  
 
D-na Irinela Nicolae 

Supun la vot proiectul cu amendament. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine 
se abține? 

 
D-na Marcela Enache 
Proiectul cu amendament se supune la vot.  

 
Se fac comentarii în sală. ( E mai mult eroare materială) 

 
D-na Irinela Nicolae 
Suma finală este aceeași. 

 
D-na Marcela Enache 

Încă o dată voturile ca să pot să le număr.  
 
D-na Irinela Nicolae 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 
 

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

Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina 
Andreea și dl. Popescu George-Andrei) și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 26: ”Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 
Constanța”. 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
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D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 27: ”Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL 

nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Constanța”. 

Un amendament și aici. 
 

D-na Marcela Enache 
La punctul nr. 27 se retrage din proiect, din anexa nr. 1 – nr. crt. 3365 privind 
poziția prelungirea str. Micșunelelor și nr. crt. 3367 privind terenul situat între 

prelungirea străzii Micșunelelor și teren CFR.  
 

Se aude din sală: De ce se retrag? S-a greșit ceva? 
 
D-na Marcela Enache 

Se mai fac niște verificări cu privire la situația juridică și din acest considerent s-a 
stabilit să se retragă aceste 2 poziții.  

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

cineva? 
 

D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru amendament.  
 

D-na Irinela Nicolae 
Și acum proiectul cu tot cu amendament. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se 

abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 28: ”Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în 
municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului 

Constanța”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 

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

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 29: ”Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Constanța a unor bunuri, în vederea 
scoaterii din funcțiune și casării”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 

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

 
D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 30: ”Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 

335/2011 privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public 
al municipiului Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în 

administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
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D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 31: ”Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință 

gratuită către Direcția generală de asistență socială Constanța a unor 
imobile ce constituie domeniul public al municipiului Constanța”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 32: ”Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea 
RAEDPP Constanța a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului 

Constanța”. 
Și aici avem un amendament.  
 

D-na Marcela Enache 
La acest punct se retrage din proiect anexa nr. 2 - poziția privind imobilul teren 

situat în str. Pescăruș – piața agroalimentară ”Filipescu” în suprafață de 103 mp.  
 
Se aude din sală: Erau 2 poziții cu piata ”Filipescu” una de 100mp și una de 400 

mp.. 
 

D-na Marcela Enache 
Aceasta cu 103 mp se retrage. 
 

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

cineva? Repet, cine este pentru? Vă rog, microfon la dl. consilier. 
 
Dl. Victor Constantin 

Pentru acest proiect se și înscrisese un cetățean la cuvânt, dar a depus câteva hârtii 
și am avut chiar o audiență, e vorba de retragerea unui teren care se află în 

proprietatea privată a unor persoane și a fost trecut în mod eronat în anexă, de 
aceea s-a retras.  
 

D-na Irinela Nicolae 
Vă rog, domnule primar.  

 
Dl. Decebal Făgădău 

Sărut-mâna, doamnelor, bună ziua, domnilor consilieri! Aș vrea să lămuresc puțin 
această situație întrucât Regia Autonomă de Exploatare a Domeniului Public și Privat 
intenționează să dezvolte zona acestei piețe care, trebuie să recunoaștem, nu arată 

deloc bine și nici nu prea a funcționat ca piață, am început discuții cu noua 
conducere a regiei în vederea integrării tuturor spațiilor într-un tot unitar. Asupra 

acestui imobil, teren, există o cerere de cumpărare a unui proprietar de activ, are 
doar clădirea nu are și terenul, clădirea în sine aparține unei persoane juridice ce a 
cumpărat de la VEPAN SA, care pe raza municipiului Constanța a avut doar 

chioșcuri; am considerat că nu este firesc să nu îi răspundem solicitării, dar din 
punct de vedere moral nu cred că putem să îi dăm un teren cuiva care are un chioșc, 

vă invit să îl vedeți, este un chioșc din PFL, care mai mult ar strica acest proiect. 
Tocmai de aceea am retras această anexă în calitate de inițiator, intrăm în ședința 
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următoare cu solicitarea dânsului de a-i vinde prin negociere directă terenul de sub 
chioșcul dânsului și în funcție de cum votați dumneavoastră vedem ce facem mai 

departe; avem mai multe variante la dispoziție, fie să nu îi vindem, dar în acel 
moment trebuie să vedem ce facem cu chioșcul dânsului, eventual o expropriere, fie 

să ajungem la o înțelegere cu acest proprietar de activ aflat pe terenul proprietatea 
municipiului Constanța, așa că nu am vrut să transferăm la RAEDPP terenul de sub 

chioșcul dânsului pentru că cererea de cumpărare a fost înaintată către consiliul 
local, tocmai de aceea am retras acest amendament, nu este vorba de încălcarea 
unei proprietăți private, ci doar că terenul nostru este grevat de sarcină, pe el se află 

un fost activ al VEPAN SA. Mulțumesc, sper că am adus lămuririle necesare.  
 

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

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru amendament.  
 
Se aude din sală:  

Suprafața chioșcului nu depășește 4 mp, cu aproximație.  
 

Dl. Decebal Făgădău 
Eu am retras suprafața care era afectată de acest chioșc. 
 

D-na Irinela Nicolae 
Și acum întregul proiect cu tot cu amendament. Cine este pentru? Cine este 

împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 33: ”Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL 
nr. 261/2017 privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor 

imobile proprietate privată a municipiului Constanța”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  

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

 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 34: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 85736/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului 

imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Liliacului 
nr. 7, în suprafață de 50 mp, în vederea vânzării directe către Ciocîrlan 
Dumitru-Florin și Ciocîrlan Mihaela”. 

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

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

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 35: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 

evaluare nr. 85738/02.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului 
imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Salonic nr. 
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12, în suprafață de 309 mp, în vederea vânzării directe către Percsi Letiția 
Ligia”. 

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

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

 
D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 36: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 

evaluare nr. 88603/07.05.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului 
imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Pictor 

Nicolae Grigorescu nr. 88G, în suprafață de 44 mp, în vederea vânzării 
directe către Mănițiu Victor”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 37: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 88600/07.05.2019 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. 
1944/14.12.2005 și sub nr. 80/10.02.2017”. 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?   
 

D-na Marcela Enache 
Avem 10 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 

Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina 
Andreea și dl. Popescu George-Andrei) și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 38: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării 

directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bl. 
FZ12, scara E și F, în suprafață de 733 mp, către SC Stejarul SRL”. 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 

1 abținere – dl. Popescu George-Andrei și 24 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 39: ”Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri 

circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 120/2012”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 

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

 
D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 40: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 

zonal pentru zona delimitată de str. I.G. Duca, str. Griviței, str. Atelierelor și 
str. Ștefan cel Mare, inițiatori Halep George și Halep Costică”. 

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?   
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D-na Marcela Enache 
Avem 10 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 

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

Andreea și dl. Popescu George-Andrei) și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

D-na Irinela Nicolae 
Punctul nr. 41: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
zonal pentru zona delimitată de șos. Industrială, str. Celulozei și alei de 

acces, inițiator SC Media Outpost SRL”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

 
D-na Marcela Enache 
1 abținere – dl. Popescu George-Andrei și 24 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 

 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 42: ”Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din 

HCL nr. 361/2018 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 
construire imobil S+P+8-9E - locuire colectivă, str. Liviu Rebreanu nr. 40, 

investitor SC Tribeca Management SRL”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

 
D-na Marcela Enache 
1 abținere – dl. Popescu George-Andrei și 24 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 

 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 43: ”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 65/2011 
privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în 
municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campus Social 

Henri Coandă - str. Ștefăniță Vodă”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 

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

 
D-na Irinela Nicolae 

Punctul nr. 44, aici vom avea buletine de vot: ”Proiect de hotărâre pentru 
modificarea HCL nr. 353/2016 privind constituirea Comisiei locale de ordine 
publică a municipiului Constanța”. 

Invit comisia de numărare a voturilor să își facă datoria. 
 

Vă propun să trecem și la punctul nr. 45, să îi dăm citire, pentru că și acesta este tot 
cu buletin de vot și avem și un amendament aici. 

 
D-na Marcela Enache 
Amendamentul se referă la faptul că persoana care urmează să fie desemnată este 

membru titular în comisie în locul domnului Rezeanu și nu în comisia de contestații. 
Aceasta era precizarea. Puteți să faceți propuneri, în locul domnului Rezeanu; este 

vorba de comisia de vânzare pentru cabinetele medicale; domnul Rezeanu era 
titular.  
 

D-na Irinela Nicolae 
Așteptăm propunerile.  
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D-na Adriana Arghirescu 
Din partea grupului Partidului Național Liberal – d-na Adriana Câmpeanu.  

 
D-na Marcela Enache 

Nu faceți parte din comisia de contestații d-na Câmpeanu, nu?  
 

D-na Adriana Câmpeanu 
Nu cred.  
 

D-na Marcela Enache 
Numai puțin să verificăm.  Deci d-na Adriana Câmpeanu. Dacă mai sunt și alte 

propuneri?  
 
D-na Irinela Nicolae 

Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 
cineva? 

 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru amendament.  

 
D-na Irinela Nicolae 

Și acum o să primiți din nou buletine de vot.  
Rezultatul primei votări cu buletine de vot: 
Dl. Szekely George - 24 voturi pentru, 0 împotrivă, 1 anulat 

Și acum supun la vot întregul proiect, proiectul nr. 44. Cine este pentru? Cine este 
împotrivă? Se abține cineva? 

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

Până vin rezultatele votului, am rugămintea să prezentați la camera 130 declarațiile 
de avere și de interese pe anul 2018, să le aduceți până pe 15 iunie. Mulțumesc 

frumos.  
 
D-na Irinela Nicolae 

Rezultatul votului: 
D-na Adriana Câmpeanu – 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 anulat.  

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

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

D-na Irinela Nicolae 
Proiectul a trecut. Declar ședința de astăzi închisă. Vă mulțumesc foarte mult.  

 
 
 

 
        PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 

              Irinela Nicolae        SECRETAR, 
                              Marcela Enache 
                   


