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MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 

   PROCES-VERBAL 
   
 Încheiat astăzi, 31.07.2018 orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
municipiului Constanţa. 
 La ședință participă: 25 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție, (absenți fiind d-na 
Adriana - Teodora Câmpeanu și dl. Horia Marius Căliminte), 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 domnul 
consilier Dede Perodin, conform HCL nr. 181/25.04.2018. 
 
Dl. Dede Perodin 
Bună ziua! Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, marți 
31 iulie 2018. Stimați colegi, pe ordinea de zi au fost 56 de proiecte din care 3 sunt retrase, 
punctele: 4, 28 și 30. Avem o ordine suplimentară cu 2 proiecte. Le vom supune la vot 
împreună.  
Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Prezența, d-na secretar. 
 
D-na Marcela Enache 
Bună ziua, avem o prezență de 25 de consilieri, 2 consilieri sunt absenți, d-na Câmpeanu și dl. 
Căliminte care au anunțat că sunt în concediu legal de odihnă. Mulțumesc frumos! 
 
Dl. Dede Perodin 
Supun la vot ordinea suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.  
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru ordinea suplimentară și ordinea de zi.  
 
Dl. Dede Perodin 
Stimați colegi, avem 4 luări de cuvânt: dl. Dușu, dl. Caiali, dl. Remus și dl. Mihăilescu. 
Trebuie să cerem acceptul consilierilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă 
mulțumesc. 
Deci dl. Dușu, dl. Caiali și dl. Mihăilescu câte 2 minute, iar dl. Remus Negoi care are 3 
puncte de pus în discuție, 3 minute. Vă rog frumos, dl. Dușu Andrei. Nu este aici. Dl. Caiali 
Gihan. 
 
Dl. Gihan Caiali 
Bună ziua! Mă numesc Gihan Caiali și mă adresez dumneavoastră referitor la punctul 47 de 
pe ordinea de zi care priveste ieșirea din indiviziune la adresa imobilului din str. Ion Borcea 
nr. 30. Acest proiect a fost pe ordinea de zi și în ședința din luna iunie și nu a fost votat. Așa 
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cum ați văzut și în petiția pe care am înaintat-o, acesta este compus din 300 mp din care 240 
sunt în proprietatea mea, iar 60 mp sunt în proprietatea municipiului Constanța. Pentru acești 
60 mp eu am început demersurile de cumpărare încă din anul 2010 și suntem în anul 2018 și 
nu s-a soluționat, iar soluția a fost trimiterea în instanță și ieșirea din indiviziune cu sultă. În 
urma acestui demers, acum se află în fața dumneavoastră spre aprobare.  
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumim! Dl. Remus Negoi 3 minute, vă rog frumos. 
 
Dl. Remus Negoi 
Bună ziua! Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a lua cuvântul. Aș vrea să atrag atenția 
asupra câtorva proiecte de hotărâri, nr. 5 și nr. 6, achiziția a 21 de autobuze electrice cu o 
lungime de 10 metri(plus bonus 26 de spații de încadrare) , la doar 11.700 de euro/autobuz 
contribuție proprie a constănțenilor sau 14.000 euro/autobuz pentru cele de 12 metri. 
Observații: vom avea 41 de autobuze electrice și 51 de stații de încărcare electrice, pentru care 
bugetul Constanței va plăti doar 535.000 euro vs. 100 de autobuze pe motorină, pentru care 
bugetul Constanței va fi împovărat cu 22 milioane de euro. Ambele propuneri de HCL, la 
expunerea de motive spun: conform Programului Operațional Regional(2014-2020), 
reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe 
planurile de mobilitate urbană durabilă. Întrebarea mea este următoarea: de ce nu s-au accesat 
aceste fonduri în perioada trecută, astfel încât să nu se mai justifice achiziția celorlalte 100 de 
autobuze pe motorină, pe acel imens credit plătibil integral din bugetul Constanței? Nu am 
observat niște criterii clare de acordare a sumelor. De exemplu după clasificarea sporturilor, 
după performanțe, după numărul de copii atrași de aceste sporturi, după numărul de 
spectatori. Întrebări: de ce de exemplu nu s-a finanțat echipa de fotbal „Farul” care a obținut 
performanța de a promova în Liga 2 care produce juniori și atrage spectatori? De ce nu s-a 
reușit închirierea stadionului Farul pentru această echipă? Și pentru a se respecta un  număr de 
servicii oferite de autoritatea constănțeană, de ce nu se investesc sume de bani în reabilitarea 
tuturor terenurilor de sport ale școlilor?  
 
Dl. Dede Perodin 
Din respect pentru dumneavoastră, a trecut timpul, vă mulțumim! 
 
Dl. Remus Negoi 
De aceea vă rog să reconsiderați criteriile de acordare ale acestor sume. 
 
Dl. Dede Perodin 
Domnul Sorin Mihăilescu, 2 minute. 
 
Dl. Sorin Mihăilescu 
Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc că în primă fază ne-ați acordat stadionul. Nu 
știu cine și de ce a decis să nu îl mai primim. Vrem să știm dacă sunteți dispuși contra cost 
evident, pe o chirie pe care o stabiliți dumneavoastră, să ni-l oferiți în continuare. Credeam că 
în Constanța primează sportul. Vedem că în ultimele zile s-au făcut fel și fel de presiuni ca să 
renunțăm, ieri a fost în pericol real de desființare, iar cu ajutorul Ligii 2 căreia îi mulțumesc 
aici, vom juca. Deci gândiți-vă dacă mai doriți sport de perfomanță, s-a distrus HCM, s-a 
distrus Rugby Județean Farul, s-a distrus volei-ul, acum doriți să ne închideți și pe noi? Eu mă 
adresez consilierilor, pentru că  dumneavoastră sunteți cei care ați votat și dumneavoastră 
sunteți cei care puteți să stabiliți o chirie pentru noi, să stabiliți dacă ne dați stadionul și ce 
putem să facem în continuare. Vă cer respectuos să ne reaprobați, puteți să faceți asta și încă 
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va apărea în hotărârea de guvern, în care stadionul va merge către consiliul local municipal. 
Puteți să luați o decizie de principiu prin care să ne reatribuiți acest stadion. Vă mulțumesc! 
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumim și noi! Stimați colegi, până să intrăm pe ordinea de zi il avem în fața noastră pe 
dl. Elvis Anefi care ne va intona imnul României și imnul Dobrogei.  
 
Se intonează imnul României și imnul Dobrogei. 
 
Dl. Dede Perodin 
Trecem pe ordinea de zi. Punctul nr. 1: „Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare 
a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.06.2018”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 2: „Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al 
municipiului Constanţa din data de 06.07.2018”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 3: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 5: „Proiect de hotărâre de aprobare a participării în cadrul proiectului, de 
aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și 
de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea 
în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul "Achiziție de mijloace de 
transport public - autobuze electrice cu lungimea de 10 m" 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru.  
 
Dl. Costin – Valeriu Avătavului 
Legat de punctele 5 și 6, m-am bucurat să văd pe ordinea de zi aceste două puncte prin care se 
dorește achiziționarea de autobuze electrice prin fonduri europene în parteneriat cu Guvernul 
României, MDRAP. Mai ales că în urmă cu câteva săptămâni am avut o discuție cu 
conducerea RATC și ni s-a spus că este destul de greu să finalizăm un sistem cu autobuze 
electrice datorită autonomiei reduse și aș dori să vedem că în urma achiziției de autobuze 



4 

 

electrice și autobuze diesel în orașul Constanța vor dispărea microbuzele care nu prea respectă 
nici legea și nici normele de siguranță și de confort pentru cetățenii Constanței. 
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumesc. Punctul nr. 6: „Proiect de hotărâre de aprobare a participării în cadrul 
proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de 
proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere 
privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul 
"Achiziție de mijloace de transport public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m" 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 7: „Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 
Constanța ca partener în cadrul proiectului "CERTOUR II: FOR A BETTER SME 
MANAGEMENT" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în 
cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020.” 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 8: „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 227/2017 privind 
aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului 
Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii educației fizice și sportului 
nr. 69/2000.” 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

D-na Marcela Enache 
7 abțineri și 18 voturi pentru. Proiectul a trecut. 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 9: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea Asociației Club Sportiv Academia de Volei Tomis Constanța în vederea 
organizării unei etape de Campionat Național de Seniori la volei pe plajă feminin și 
masculin”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

D-na Marcela Enache 
Dl. Rezeanu ați votat pentru, da?  
 
Dl. Romeo Caius Rezeanu 
De data asta da, la următoarea vreau să iau cuvântul. 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 8 abțineri și 17 voturi pentru. A trecut proiectul. 
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Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 10: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Top Volei 05 Constanța în anul 
competițional 2018-2019”. 
Cine este pentru?  

Dl. Romeo Caius Rezeanu 
Luarea mea de poziție se referă la toate punctele care urmează, de la punctul acesta până la 
punctul nr. 17 și am să argumentez. Stimați colegi, stimați invitați, dictonul „mens sana in 
corpore sano” a fost scris de un poet latin, acum 4000 de ani. Unii și l-au însușit în politicile 
de stat, și-au creat o anumită fibră genetică a acelor nații. De exemplu națiunea croată care 
face performanță și în handbal, în polo și în fotbal, sunt doar 4 milioane de oameni, cam 5 
județe din România. Dar acolo, începând din anul 1990, în toate școlile publice există săli de 
sport și bazine de înot după modelul Austriei și Germaniei și recent domnul Darius Vâlcov 
spunea despre România că a depășit ca dezvoltare și Croația și Cehia. Haideți să începem și 
noi să alocăm bani în școli pentru bazine de înot și săli de sport. Copiii noștri iarna nu au unde 
să își desfășoare orele de sport și le desfășoară în clase mai făcând 2 ore de matematică și ne 
mirăm de ce au ajuns pe locul 3 la obezitate în Europa. Să nu spuneți că fără bani nu se poate 
face sport, în sistem privat. Se poate domnilor, există altă nație în lume care dă exemplu, nația 
islandeză.. sunt doar 400.000 de oameni, mai puțin decât în județul Constanța și echipa lor de 
handbal este formată din bucătari, din medici, din pescari, din constructori și vă garantez că 
echipa lor de handbal a Islandei, oricând poate să bată orice echipă de handbal din România. 
Ca să nu mai spun de echipa lor de fotbal care s-a calificat la ultimele campionate mondiale și 
noi nu. Deci toată argumentația, că dacă nu aruncăm bani cluburilor nu se pot dezvolta, eu zic 
că nu stă în picioare. Cât privește alocarea acestor fonduri, de la gura copiilor, pentru că dacă 
începem o dată să investim în aceste școli, vom putea să începem cu o generație „0” și să 
avem o pretenție și în sănătate și în dezvoltare. Câtă vreme toate aceste sume nu se duc în 
terenurile de sport de la școli, nu se duc în sălile de sport, nu se înființează sau nu se 
reabilitează aceste săli, eu voi vota „”împotrivă” la toate aceste puncte. Mulțumesc!  
 
Dl. Dede Perodin 
Mulțumim și noi.  
Supun la vot punctul nr. 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

D-na Marcela Enache 
Deci 1 împotrivă dl. Rezeanu, 1 abținere dl. Popescu și 23 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 11: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Top Star TT Constanța în anul 
competițional 2018-2019”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
8 împotrivă, 1 abținere dl. Popescu și 16 voturi pentru. A trecut proiectul.  

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 12: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în 
anul competițional 2018-2019”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 
8 împotrivă și 17 voturi pentru. A trecut proiectul. 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 13: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul 
competițional 2018-2019”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 împotrivă dl. Rezeanu, 8 abțineri și 16 voturi pentru. A trecut proiectul. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 14: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Asociației Sportive Baschet Club Athletic Constanța în 
anul competițional 2018-2019”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 împotrivă dl. Rezeanu, 1 abținere dl. Popescu și 23 de voturi pentru.  

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 15: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Știința Constanța în anul 2018”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 împotrivă dl. Rezeanu, 1 abținere dl. Popescu și 23 de voturi pentru.  

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 16: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Tomitanii Constanța în anul 
competițional 2018 -2019”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 împotrivă dl. Rezeanu, 1 abținere dl. Popescu și 23 de voturi pentru.  

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 17: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Phoenix Constanța în anul 
competițional 2018 -2019”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Adriana Arghirescu 
Voiam să vă întrebăm în ce formă supuneți acest proiect la vot? Cel care a primit avizul 
comisiei, sau cel modificat astăzi? Că am înțeles ca a fost o modificare. 
 
D-na Marcela Enache 
Da, cel cu modificarea de astăzi.  
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Dl. Decebal Făgădău 
În forma modificată cu avizul comisiilor de astăzi. 
 
D-na Adriana Arghirescu 
Adică suma de?  
 
Dl. Decebal Făgădău 
1 milion 200. 
 
D-na Adriana Arghirescu 
Vă mulțumesc. 

Dl. Dede Perodin 
Supun la vot punctul nr. 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 împotrivă dl. Rezeanu, 8 abțineri și 16 voturi pentru. A trecut proiectul. 

Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 18: „Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent 
obiectivului de investiții "Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și 
modernizare clădire și dotări sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din 
Constanța". 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 19: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 
233/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin programul național de dezvoltare locală pentru 
obiectivul de investiții "Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și 
modernizare clădire și dotări sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din 
Constanța". 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 20: „Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale 
aferente calității Municipiului Constanța de membru al Clubului Internațional al Mării 
Negre”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
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Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 21: „Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință gratuită 
asupra unor ambarcațiuni cu vele și accesoriile aferente acordat Clubului Nautic 
Român Constanța prin HCL nr. 204/2013”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 abțineri și 18 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 22: „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu 
destinația de creșă de către Serviciul public de asistență socială Constanța”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 23: „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 24/2016 privind 
aprobarea programului „Respect”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
8 împotrivă, 1 abținere dl. Popescu și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 24: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 275/2016 privind 
aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure care 
se încălzesc cu lemne de foc și energie electrică”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 25: „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 302/2017 privind 
acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane 
beneficiare din municipiul Constanța”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
8 abțineri și 17 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 26: „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 253/2015 privind 
aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în conformitate cu OUG nr. 70/2011 
privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 27: „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 350/2017 privind 
statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, precum și aprobarea 
unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 29: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind 
aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat din municipiul Constanța” 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 31: „Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din 
fondul locativ de stat”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 32: „Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite 
de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 33: „Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizelor generale 
pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - 
cartier Compozitori - Etapa I și cartier Baba Novac - Etapa I”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 34: „Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare                     
nr. 94840/08.06.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării 
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reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare-
cumpărare autentificat sub nr. 2829/21.10.2005”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
2 împotrivă dl. Popescu și dl. Rezeanu, 7 abțineri și 16 voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 35: „Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren 
ce face obiectul contractului de concesiune nr. 38133/15.06.2000, adiționat, încheiat între 
municipiul Constanța și Fin.Co.Ge.Ro. SpA”. 
Dau cuvântul domnului primar. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Sărut–mâinile, bună ziua! Doamnelor, domnilor consilieri, cred că este a treia oară când 
intrăm cu acest proiect de hotărâre, pe care vreau să vi-l explic pentru a ști exact despre ce 
vorbim. Între municipiul Constanța si Fin.Co.Ge.Ro. există un contract de concesiune, ce a 
vizat o suprafață de 43.000 de mp. După edificarea vilelor, conform contractului de 
concesiune, după intabularea acestora, cel mai probabil investitorul va înstrăina aceste vile, 
sau eventual le va greva de sarcină, contracte de închiriere, treaba lui ce face. Noi va trebui să 
împărțim această factură, unică în momentul de față care vizeaza 43.000 mp pe 89 de vile. 
Din măsurători a rezultat o diferență de mai puțin de 89 mp, 70 mp îmi spune d-na Enache. 
Vă rog să fiți de acord că nu influențează aproape deloc, vă dați seama la 43.000mp, sau 
influențează cel mult pozitiv, vorbim de câțiva leuți în plus. Dar ce vrem noi, e să putem 
factura acurat, într-un mod lizibil fiecărui viitor chiriaș sau proprietar suprafața pe care o 
ocupă de fapt. Pentru că dacă nu facem acest lucru va apărea întotdeauna o diferență în 
defavoarea municipiului, de câțiva mp, de 70 de mp , dar în felul acesta noi nu încasăm, nici 
măcar acei câțiva leuți născuți din contratul de concesiune semnat undeva în anul 2000 și tare 
îmi e că va veni Curtea de Conturi și ne va întreba de ce nu am apărat patrimoniul 
municipiului Constanța chiar cu acei câțiva leuți. Deci nu este niciun fel de înțelegere 
subterană, nu este niciun fel de scădere a patrimoniului municipiului Constanța, ci din contră, 
este invers. Am vrut să vă explic încă o dată acest lucru, este ultima dată când introduc 
proiectul pe ordinea de zi. 
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumim! Supun votului punctul nr. 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 împotrivă, 7 abțineri și 17 voturi pentru. Proiectul nu a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 36: „Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Sergent Nicolae Grindeanu     nr. 68, bl. 
E8, sc. A, ap. 17 în suprafață utilă de 38,43 mp, balcon în suprafață de 3,08 mp și teren 
aferent în cotă indiviză în suprafață de 10,44 mp”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
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Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 37: „Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17, etaj 1, ap. 3 în suprafață 
utilă de 25,40 mp, cote părți comune de 12,04 mp și teren aferent în cotă indiviză de 
11,88 mp”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 38: „Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, str. Orizontului nr. 34A, în suprafață de 18,00 
mp”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 39: „Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Complex Cleopatra, 
în suprafață de 29,00 mp”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 40: „Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Complex Modern, 
Magazin 294, în suprafață de 26,00 mp”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 41: „Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin 
licitație publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța,       str. 
Cuza Vodă nr. 31A, în suprafață de 79 mp”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 42: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
teritoriul delimitat de bd. I.C.Bratianu și alei de acces, inițiator SC Max Impex SRL”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 
6 împotrivă, 2 abțineri și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 43: „Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 împotrivă și 18 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 44: „Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 
451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Constanța”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 împotrivă și 18 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 45: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a 
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Maramureș nr. 60”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere dl. Popescu și 24 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 46: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a 
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Theodor Speranția nr. 73, lot 1”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere dl. Popescu și 24 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 47: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a 
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Ioan Borcea nr. 30”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere dl. Popescu și 24 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 48: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a 
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 26”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 
1 abținere dl. Popescu și 24 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 49: „Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere 
asupra unui imobil aflat în domeniul privat situat în municipiul Constanța, Stațiunea 
Mamaia”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere dl. Popescu și 24 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 50: „Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în 
domeniul privat al municipiului Constanța, bd. Mamaia nr. 284, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere dl. Popescu și 24 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 51: „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului 
Tismănaru Stan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza 
Legii nr. 341/2004”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 52: „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului 
Tudoroiu Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în 
baza Legii nr. 341/2004”. 
 
D-na Marcela Enache 
Este o greșeală. Este Tudoroiu Constantin, în hotărârea comunicată este corect Tudoroiu 
Constantin, dar în convocator s-a greșit.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 52: „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului 
Tudoroiu Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în 
baza Legii nr. 341/2004”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
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Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 53: „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Constanța 
prin “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de 
operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020”(versiunea iunie 2018)”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
9 abțineri și 16 voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctele nr. 54 și 55 vor fi cu buletine de vot. 
Punctul nr. 54: „Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 
57/2018 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului  bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța”. 
 
D-na Marcela Enache 
Este vorba de înlocuirea domnului Radu Volcinski care nu mai este colegul nostru, a plecat 
din primărie, cu un alt coleg în această comisie de inventariere a domeniului public. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 55: „Proiect de hotărâre privind completarea membrilor provizorii în 
Consiliul de administrație al S.C. Ecosal S.R.L. Constanța”. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 54, avem rezultatul votului. Pentru d-na Nicoleta Florescu 23 de voturi pentru și 2 
împotrivă. 
Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 55. Pentru dl. Petre Mihai 25 de voturi pentru și pentru d-na Dobre Oana 22 de 
voturi pentru și 3 împotrivă.  
Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 56: „Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință”. 
Propuneri? Vă rog frumos, domnule viceprimar. 
 
Dl. Costin – Ioan Răsăuțeanu 
Grupul Partidului Social Democrat îl propune pe domnul consilier local Teodor Patrichi.  
 
Dl. Dede Perodin 
Mai sunt și alte propuneri? Supun la vot propunerea domnului viceprimar Răsăuțeanu. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
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D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Mai avem pe ordinea suplimentară  două proiecte.  
Proiectul nr. 1: „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 
164/2018 privind modificarea și completarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.” 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 2: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a 
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Victor Babeș nr. 15”.  
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere dl. Popescu și 24 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumesc foarte mult. Declar ședința închisă. Să aveți parte de o după-amiază frumoasă! 
 
 
 
 
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,                       SECRETAR MUNICIPIU,           
        Dede Perodin                 Marcela Enache 

                 

 

 


