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 Încheiat astăzi, 19.02.2020 orele 1400, în şedinţa ordinară a Consiliului local 
al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 748/13.02.2020. 
 La ședință participă: 25 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absenți 
fiind: dl. Mihăilescu Cristian și dl. Patrichi Teodor), dl. primar Decebal Făgădău, d-
na secretar general Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de 
specialitate al primarului şi reprezentanţi ai mass-media. Ședința este publică și 
este condusă de doamna consilier local Nicolae Irinela, conform HCL 
nr.49/30.01.2020. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Bună ziua! Se convoacă după cum știați, Consiliul local al municipiului Constanța 
în ședință ordinară, astăzi, 19 februarie, în sala ”Remus Opreanu” a Consiliului 
județean Constanța. Țin să salut prezența alături de noi, a domnului președinte a 
Consiliului județean Constanța - Horia Țuțuianu și a domnilor deputați prezenți în 
sală, regret că nu îi văd foarte bine de la această distanță. Așa cum este și firesc, 
înainte de a începe ședința, să ascultăm imnul național interpretat de dl. Iulian 
Bratu și imnul Dobrogei.  
 
Se intonează imnul României și imnul Dobrogei.  
 
Dl. Iulian Bratu 
Bună ziua doamnelor și domnilor! Vă mulțumesc frumos pentru intonație, aș vrea 
să vă invit în această seară la Teatrul Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski” 
din Constanța, la un spectacol extraordinar ”Violete pentru fete”. Așadar invit toate 
doamnele și domnișoarele și bineînțeles și domnii. Mulțumesc frumos!  
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumim frumos! Înainte de a începe, vă informez că avem o înscriere la cuvânt- 
dl. Voicu Dumitru. Am purtat o discuție mai înainte, așa că o să îi acordăm și astăzi 
2 minute. Vă cer permisiunea să ia cuvântul. Sunteți de acord? Mulțumesc frumos. 
Apreciez că aveți o ținută corespunzătoare. Vă rog, să nu uitați că aveți 2 minute.  
 
Dl. Dumitru Voicu 
M-am înscris la cuvânt pentru punctul nr. 5, ceea ce se numește RADET. RADET-
ul este într-o situație foarte dramatică, poate nu sunteți conștienți, este deja cu 
un picior în groapă. Aș vrea să văd ce măsuri dumneavoastră vreți să faceți ca să 
eficientizați activitatea acestei firme, care este de interes public. Situația acestei 
firme publice, mai sunt și altele două...dar mă refer strict la acest punct. Iar la 
punctul nr. 8 se referă la aprobarea numărului și cuantumul burselor. 
Dumneavoastră știți foarte bine că prețurile au crescut și în ceea ce ține de ținută, 



încălțăminte și toate celelalte...și poate veți ține cont și veți vota acest proiect și 
respecta legea, nu vă cer nimic altceva, în lege se specifica foarte clar lucrurile 
acestea. Deci nu vreau nimic peste ceea ce înseamnă lege și la RADET și la ceea 
ce înseamnă cuantumul burselor care sunt până în clasa a12-a. Sper să fim într-o 
situație mult mai plăcută că mulți mă știu că sunt foarte dur, dar nu o fac din rea-
voință, o fac pentru că asta este singura cale de a spune într-adevăr ceea ce 
simțim. Vă mulțumesc doamna președinte.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Apreciez că ați respectat timpul. Perfect. Înainte de a intra la proiectul nr. 1, avem 
două amendamente, primul al domnului primar Decebal Făgădău. Iertați-mă, 
prezența. 
 
D-na Marcela Enache 
25 de consilieri prezenți, ședința este statutară. 2 absenți: dl. Patrichi și dl. 
Mihăilescu.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Continuăm. 
 
D-na Marcela Enache 
La proiectul de buget s-au strecurat niște greșeli, este vorba de numerotarea 
anexelor. În mod eronat anexă 7b în loc de 2bis la următoarele capitole: 51 02, 
54, 55, 61, 65, 66, 67, 68, 70, 74, 80, 81 și 84. Deci în loc de 7b se va citi corect 
2bis. Iar la capitolele 78 08 și 80 08 se va citi corect 7bis în loc de 7b. Mulțumesc 
frumos.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Discuții? Vis-a-vis de aceste puncte de vedere sau de buget?  
 
Dl. Decebal Făgădău 
Sărut-mâna doamnelor și domnilor consilieri, domnule președinte, domnilor 
viceprimari, domnilor parlamentari, doamnelor și domnilor directori, stimați 
constănțeni, stimați invitați, este o ședință importantă, o ședință în care practic se 
votează bugetul municipiului Constanța, se supune dezbaterii și aprobării acest 
proiect și trebuie să vă recunosc că m-aș fi așteptat ca în intervalul prevăzut de 
lege să primesc mai multe propuneri, solicitări, clarificări, amendamente, termenul 
a fost până pe data de 1 februarie dacă nu mă înșel, doamna Frigioiu; am constatat 
că nu am primit foarte multe propuneri, asta înseamnă două lucruri: fie că lucrurile 
au fost clare și bine înțelese de toată lumea și asumate, fie că pozițiile sunt deja 
presetate, tranșate într-o logică de campanie electorală. Voi face, înainte de a vă 
propune două amendamente și vă voi explica și de ce avem două amendamente, 
o trecere în revistă a bugetului, un buget care a fost construit, chibzuit, este un 
buget solid, nu este un buget ce face referire la un an electoral. Așa cum am 
obișnuit constănțenii, indiferent de momentul electoral în care ne-am aflat, am 
preferat să îmi fac datoria față de oraș și să mă comport conform profesiei mele, 
ca un bun economist. Municipiul Constanța rămâne în continuare municipiul cu 
gradul de îndatorare cel mai scăzut din România din rândul municipiilor reședință 
de județ, ceea ce arată că am fost chibzuiți; în ciuda scăderii bugetului în ultimii 
ani, anul acesta am venit și ne-am echilibrat cu un excedent de anul trecut, astfel 
încât anul acesta avem un buget de 887,845 mii lei, adică undeva la 888 de 
milioane, pe înțelesul tuturor constănțenilor. Evident că ne închidem, conform 



legislației în vigoare, venitul cu cheltuieli, nu închidem cu deficit bugetul anului 
acesta, mi-aș fi dorit ca alocarea de la bugetul de stat să fie mai generoasă, dar 
vă voi spune cam cum s-au repartizat sumele, procentual, de altfel este și în 
referatul ce însoțește proiectul de hotărâre ce a fost publicat conform dispozițiilor 
legale, vă amintesc că ne aflăm în fața unui pionierat în istoria post-revoluționară 
a României, vorbim despre un buget național aprobat prin asumare nu un buget 
dezbătut. De asemenea, vorbim despre un buget național care la fel ca aproape în 
fiecare an nu corelează toate obligațiile centrale ale autorităților, aici fac referire 
la bugetul minim pentru educație, la bugetul pentru asistență socială, nu acoperă 
practic bugetul național toate cheltuielile statului și tocmai de aceea v-am spus că 
noi trebuie să venim și să echilibrăm cumva funcționarea instituțiilor care 
”beneficiază” cu ghilimelele de rigoare pentru că de cele mai multe ori acest 
beneficiu se transformă în dificultăți pe parcurs chiar de funcționare, să balansăm 
cu alocare din bugetul local, cu alte cuvinte acolo unde vorbim despre școli, când 
scade alocarea de la centru noi trebuie să venim și să suplinim, să creștem alocarea 
din bugetul local pentru că vorbim în cele din urmă despre viitorul orașului nostru, 
nu doar a copiilor noștri. Tocmai de aceea, cu toate că în bugetul național alocarea 
pentru educație este extrem de scăzută, din total buget noi avem 10,27% alocat 
învățământului; vreau să vă spun că nu găsiți la acest capitol toate sumele care 
au legătură cu educația, întrucât veți găsi și la alte capitole sume ce sunt corelate 
cu investițiile în educație, de exemplu la capitolul Studii,proiecte, fonduri europene 
și așa mai departe, unde avem proiecte pentru unitățile școlare. De asemenea, la 
capitolul Asistență socială, pentru că vă aduc aminte că am făcut multe campanii 
și multe investiții pentru actul medical sau asistență socială, sau prevenție, sau 
igienă, de multe ori poate prea agresiv în spațiul public, dar am făcut aceste 
investiții din banii noștri prin Direcția generală de asistență socială, așa că 
asistența socială se regăsește cu un procent de 16,5% din buget, în condițiile în 
care anul acesta începem și renovarea și supraetajarea, mansardarea tuturor 
creșelor aflate în proprietatea municipiului și administrarea Direcției generale de 
asistență socială, de asemenea începem câteva programe noi, cum ar fi programul 
INFANT – fertilizarea in vitro, vom mai începe o asistență la domiciliu într-un 
proiect cu fonduri structurale, un număr de beneficiari asumați prin fișa de proiect, 
un număr de angajări asumate de asemenea prin fișa de proiect și sperăm că acest 
proiect, pe măsură ce va funcționa cu fonduri structurale să-l permanentizăm prin 
grija comunității din bugetul local.  
Tot un procent important din bugetul local îl ocupă capitolul Transporturi, pentru 
că vorbim despre compania noastră de transport, compania constănțenilor – CT 
Bus și care după cum ați văzut, din momentul în care am semnat contractul de 
servicii publice, contractul de delegare, conform directivei europene și legislației 
naționale, a început deja să opereze și cu rute de noapte și cu transport școlar, un 
transport de valori așa cum i-am spus programului acesta pe care îl pilotăm și pe 
măsură ce vedem cum funcționează și unde este necesar, îl vom extinde.  
Avem un procent important la capitolul Combustibil și energie, asta pentru a-i 
răspunde și domnului Voicu, aici vorbim în mod clar despre gigacalorie, despre 
prețul gigacaloriei pe care l-am păstrat 250 lei aproape pe parcursul întregului 
mandat; în fiecare sezon rece am avut bănuții puși deoparte pentru încălzire, nu 
ne-a ajutat foarte mult CET-ul, sperăm ca sezonul acesta rece să o facă. De 
asemenea apreciez în mod special faptul că un RADET aflat în insolvență, un RADET 
care a preluat magistrale de la Electrocentrale, a făcut eforturi uriașe pentru a 
stopa pierderile orale astfel încât vă pot spune date la zi, de la 1 ianuarie până în 
prezent am avut un număr de 65 de intervenții, dar prin aceste intervenții, 
majoritatea avarii, restul au fost intervenții planificate, am redus pierderea orală 



de la 390 mc/h la sub sub 220 mc/h, cei de la RADET au țintă să scadă sub 200 
mc/h, cu alte cuvinte în 2 luni de zile să înjumătățim această pierdere uriașă pe 
care o achitam tot noi din banii noștri.  
La capitolul Protecția mediului avem un procent de 10,5%, la Servicii dezvoltare 
publică locuințe, mediu și ape 14% și Autorități publice, acțiuni externe aproape 
14%  asta pentru că era lumea îngrijorată că nu ne vom descurca cu creșterea 
salariilor sau a cheltuielilor de funcționare, ați văzut că este un procent aproape 
sub 15% din bugetul total. Pentru fiecare dintre direcțiile din aparatul de 
specialitate au avut loc discuții, spun de vreo 2,3 ori de ajustare și de planificare 
cât mai coerentă a alocării versurs execuție bugetară, cu toate că ne aflăm într-un 
context în care de cele mai multe ori începe o procedură de achiziție dar nu știi 
când o vei finaliza, adică există la nivel național un factor din acesta imprevizibil 
extrem de ridicat; cu toate acestea am încercat să avem un buget croit pe 
capacitatea de execuție a fiecărei direcții și de asemenea a fiecărei societăți sau 
regii. De asemenea le-am spus că vom face cu regularitate reechilibrări, așa cum 
am făcut și în anii anteriori, cu alte cuvinte dacă vedem că o societate, sau o regie, 
sau o direcție este înaintea mediei execuției bugetare pe municipiu, creștem 
alocările pe programele de succes sau acolo unde sunt investiții sau nevoi și 
echilibrăm în partea cealaltă tocmai pentru a fi la fel de chibzuiți și anul acesta, 
cum am fost în toți anii.  
Vreau să mulțumesc de asemenea Direcției financiare, că a operat așa, în word o 
perioadă, proiectul de buget până când ne-au venit toate cifrele anul acesta și vă 
voi supune după această prezentare la vot și vă rog doamna președinte să supuneți 
la vot individual cele 2 amendamente, cu următoarea explicație, primul 
amendament face referire la modificarea Anexei 1, 2, 2 bis capitolul 51, capitolul 
65, 66, Anexa 5, Anexa 6, pentru că la învățământ ne-au venit sumele certe târziu 
față de publicarea bugetului. La nivel național a fost o problemă cu comunicarea 
prețului costului standard/elev și am beneficiat de o colaborare excelentă cu 
Inspectoratul școlar județean, dar cu toate acestea el se stabilește la nivel central, 
la nivelul ministerului de către o comisie specială; cam toate primăriile au avut 
această dificultate și de aici apar diferențele, amendamentul în formă scrisă îl 
depun la doamna secretar general al municipiului Constanța, am menționat 
anexele tocmai pentru a vedea cum bugetul educației se regăsește în atât de multe 
anexe și în atâtea capitole.  
Al doilea amendament este o suplimentare a numărului de burse ...  
pentru spitalul de infecțioase sumele în regim de urgență, ne vom lovi cu toții de 
Coronavirus, suntem oraș port, deja există bârfe, zvonuri, suspiciuni, cu 3 cetățeni 
din Singapore, în realitate este exact ca în bancul cu balena care e un pește mic și 
roșu... nu, nu este nici pește, nici mic, nici roșu, vorbim despre 2 cetățeni, unul 
dintre aceștia are gripă, celălalt prezintă doar niște simptome să-i spune așa, de 
sezon; deocamdată nu avem absolut nimic confirmat și mulțumesc colegilor din 
mass-media că, cu toate că au avut informația de acum 2 zile, că nu au isterizat 
populația, abia așteptăm veștile acestea ... Cu toate acestea noi am alocat încă de 
la începutul anului o sumă de 324.000 lei pentru Spitalul de infecțioase, am alocat 
de asemenea și alte sume dacă nu mă înșel undeva în jur de 200 și ceva de mii 
pentru achiziționarea de materiale și produse paramedicale necesare atât protejării 
personalului, cât și detectării virusului. Această sumă este pentru o investiție, 
tocmai de aceea o veți regăsi în Capitolul 51 – Autorități executive, are la bază o 
notă de fundamentare din 30 ianuarie și suplimentăm cu 324.000 bugetul pentru 
Spitalul de boli infecțioase, spitalul nostru. De asemenea, vreau să îi mulțumesc 
doamnei doctor Halichidis și personalului de la spitalul nostru, singurul spital aflat 
în subordinea sau coordonarea Consiliului local municipal, că împreună cu Direcția 



de Sănătate Publică cu echipa doamnei doctor Schipor au comunicat și au creat un 
grup de lucru care ia rapid decizii, astfel încât să venim cu informații în fața presei, 
cu informații clare, certe, atunci când este cazul, să nu existe o teorie a 
conspirației, sau vreo suspiciune... Doamne ferește ascund ăștia ceva. Tocmai de 
aceea, aceasta va fi linia pe care va comunica inclusiv Spitalul de boli infecțioase. 
Doamna secretar mulțumesc, vă predau amendamentele în formă scrisă, doamna 
președinte vă rog să le supuneți la vot, separat.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Mai avem un amendament al consilierilor Partidului Național Liberal, prin doamna 
Adriana Arghirescu. Îi ascultăm. 
 
D-na Adriana Arghirescu 
Este vorba de două amendamente, care se referă la 2 capitole, capitolul de 
investiții și capitolul alocări bugetare pentru cluburile sportive private. La capitolul 
investiții am dori să fie incluse 3 proiecte pe care ni le-am propus în decursul anului 
2018 și 2019 și anume: ”Reabilitarea scărilor de acces pe plaja Modern”, 
”Recondiționarea și modernizarea pasajului subteran de la gară”, ”Construirea unei 
pasarele pietonale peste calea ferată de legătură între cartierul Faleză Sud și km 
4-5”. La al doilea capitol bugetar, alocarea din bugetul prevăzut pentru cluburile 
sportive private a sumelor necesare pentru: sală de sport la Liceul Traian pentru 
care s-au făcut demersuri începând din 2017 și  în deviz a rezultat un cost de 5,17 
milioane lei, sală de sport a Școlii nr. 37 pentru care o petiție este semnată de 
peste 1500 de cetățeni și premierea elevilor olimpici cu suma de 10.000 lei/elev. 
Aceste proiecte au fost înaintate și către Direcția financiară în 4 februarie. 
Mulțumesc.  
 
Dl. Decebal Făgădău 
Doamna consilier, departe de mine intenția de a intra într-o dezbatere cu 
dumneavoastră, nu întreb de asemenea de ce nu ați depus amendamente până la 
1 februarie așa cum prevede legea, vă spun doar atât, că sunt puțin surprins că 
insistați cu două lucruri care sunt mai puțin adevărate: 1. Că ați depus proiecte, 
nu, nu ați depus niciun proiect, ați depus niște hârtii, niște gânduri, care nu 
respectă toate prevederile legale de formă și de fond astfel încât să poată fi un 
proiect de hotărâre de consiliu local. Cu alte cuvinte, dumneavoastră trebuie să 
luați legătura cu personalul de specialitate și să întocmească referatele, pentru că 
eu dacă aveam un proiect de hotărâre, bineînțeles că îi dădeam notă internă 
doamnei Enache așa cum dau în fiecare lună, să includă pe ordinea de zi toate 
aceste proiecte de hotărâre; deci dumneavoastră nu ați depus, ați depus vă repet, 
niște gânduri, niște solicitări, niște cum vreți să le spuneți, nu sunt proiecte de 
hotărâre, iar pentru lucrul acesta vă rog, vorbiți cu doamna secretar al municipiului 
pentru că nu vreau să lăsați cumva impresia că politic cineva vă blochează... nu, 
toți colegii mei au de la mine dispoziție să vă acorde asistență, doar că după ce ați 
depus la registratură două rânduri nu ați mai venit niciodată să spuneți: ok, vrem 
chestia asta, dar cum se face? De unde luăm bani? De la ce capitol? De unde...  
Asta 1... și 2. De ce spuneți că trebuie să faceți dumneavoastră un proiect de 
hotărâre din bugetul consiliului local atâta vreme cât știți foarte bine că scările de 
la Modern au fost transferate la Confort Urban. Confort Urban are buget, este dacă 
nu mă înșel la punctul următor de pe ordinea de zi. De asemenea, aveți ceva cu 
cluburile private? Pentru că tocmai, dumneavoastră sunteți liberali, Simona Halep 
este un produs 100% privat, Gheorghe Hagi este un produs 100% privat, 
Academia Viitorul este un produs 100% privat, Echipa națională a României de 



fotbal are jucători care joacă 100% în cluburi private; avem vreun club de stat pe 
care eu nu îl știu? Avem într-adevăr clubul sportiv Farul Constanța, uned a fost 
director o viață domnul Ilie Floroiu- consilierul meu personal de probleme de sport 
și pe care îl sprijinim, îl finanțăm, cu sume din bugetul local tocmai pentru că fiind 
un club al ministerului, ministerul nu îi pune la dispoziție toate resursele materiale; 
deci noi finanțăm de la același capitol, adică activități sportive și cluburile private 
și ”cluburile de stat” să le zicem. Conform legii, Legea nr. 69, conform 
Regulamentului de finanțare pe Legea nr. 350, toate în vigoare, aprobate prin 
hotărâri ale consiliului local, verificate și răs-verificate de Curtea de Conturi și de 
cine mai vreți dumneavoastră; deci vă întreb: aveți ceva cu sportul? Pentru că 
întotdeauna ați votat împtorivă și când am adus stadionul acasă și când am finanțat 
echipele indiferent de echipă și indiferent de disciplină... 
 
Dl. Costin Valeriu Avătavului 
Dacă nu votam să aducem stadionul acasă, nu trecea proiectul.. am votat pentru! 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
V-am spus că nu doresc să intru într-un dialog, dar spuneți-mi și mie, nu cumva 
acesta este un demers pur și simplu hai să îl facem să fie făcut..pentru că proiectele 
de hotărâre se fac ceva mai serios. Mulțumesc. 
 
Se aude din sală: Nu se poate ca Liceul Traian să nu aibă sală de sport! 
 
D-na Irinela Nicolae 
Aș vrea să vă hotărâți întrucât a luat microfonul colega noastră, doamna consilier, 
aș vrea să vă hotărâți care dintre dumneavoastră... un singur punct de vedere. Vă 
rog frumos. Mi se pare firesc să avem un singur punct de vedere. Nu este unul 
unitar?  
 
Dl. Barață Bogdan Dumitru 
Vom adresa puncte de vedere ca un răspuns pentru elementele și întrebările 
lansate de domnul primar.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Vă rog. 
 
D-na Mihaela Andrei  
Domnule primar, v-am ascultat legat de bugetul pe 2020, am ascultat că aveți un 
buget stabil și solid... vreau să vă spun că... 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Ca întotdeauna! Și ca întotdeauna știu că nu îl votați! 
 
D-na Mihaela Andrei  
Da, ca întotdeauna... 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Și ca întotdeauna știu că nu îl votați! 
 
 



D-na Mihaela Andrei  
Felicitări domnule primar! Lăsați-mă să vorbesc și eu, că aici suntem la ședința 
consilierilor locali. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Pe care eu îi convoc în ședință, citiți Codul administrativ! 
 
D-na Mihaela Andrei  
Aș vrea să vă spun domnule primar, că având în vedere că dumneavoastră în 4 
ani de mandat nu ați depus niciodată un raport în fața consilierilor locali referitor 
la starea economică și socială a municipiului Constanța, să știți că am făcut eu 
unul, am făcut o comparație a bugetului din 2020 și cu bugetele anterioare și aș 
vrea să vă spun domnule primar ca o concluzie, în primul rând în 2014 cheltuielile 
pe dezvoltare ale municipiului Constanța domnule primar, erau în cuantum de 
30%, în 2015 de 24%, în 2016 de 20%, în 2017 de 14%, în 2018 de 12%, 2019 
– 10%, iar domnule primar, în anul 2020 ați reușit performanța ca aceste cheltuieli 
de dezvoltare să aibă 4% din bugetul municipiului Constanța. Mulțumesc. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Vă mulțumesc. Vă rog, domnule consilier,  
 
Dl. Bogdan Dumitru Barață 
Doamnelor și domnilor, domnule primar, încercând un răspuns punctual și ultimul 
subiect pe care l-ați abordat, această eventuală consecvență a Partidului Național 
Liberal de a vota împotriva finanțării cluburilor sportive private. Declarația este 
publică și a mai fost făcută de către reprezentanții Partidului Național Liberal; ceea 
ce contestăm este prioritizarea sumelor de la bugetul local; ceea ce solicităm nu 
este nefinanțarea activității cluburilor sportive private, ci tocmai, extinderea sălilor 
de sport, în mod gratuit, raportat la unitățile pe care administrația publică le are, 
în a furniza infrastructura pentru așa ceva. Concret, ca să nu pară că vorbesc în 
elemente de pur abstract, vă solicităm alocarea de fonduri și prioritizarea lor către 
proiecte de săli de sport, pe lângă liceele și unitățile de învățământ din municipiul 
Constanța, nu identificându-le concret; este pe de o parte o nevoie absolut 
evidentă, pe de altă parte creează inclusiv infrastructura de sprijin pentru 
activitatea acestor cluburi sportive private, pentru că știm foarte bine că a existat 
și o eventuală disponibilitate de desfășurare a acestei activități în săli de sport nou 
create. Ca atare, da, este liberal să votăm împotriva finanțării unor cheltuieli, atâta 
timp cât opțiunea noastră este pentru finanțarea unor investiții. Acesta ar fi 
răspunsul.  
 
Se aude din sală: Ți-ai adus acum aminte, înainte de alegeri?! 
 
Dl. Bogdan Dumitru Barață 
Din câte știu eu, este prima mea luare de cuvânt, pe de altă parte colegii mei au 
mai solicitat lucrul acesta în 2017, 2018 și 2019. Acum dacă consecvența este o 
atitudine electorală, e cu totul altă poveste.  
Ați menționat codul administrativ și nedepunerea dacă vreți, în termen legal, a 
proiectelor de amendament; asta ar fi însemnat ca toți consilierii să poată lucra pe 
un proiect de buget clar, sub aspectul nu a sumelor, ci sub aspectul identificării 
clare a cheltuielilor care se fac, lucru care este relativ neclar. Puteți să argumentați 
că nu sunt depuse aceste proiecte de amendament în teren, dar în același timp 
după umila mea cunoștință, chiar anul trecut ați acceptat un amendament și l-ați 



și votat, dumneavoastră Consiliul local municipal Constanța, al colegului nostru 
independent, exact la proiectul de buget pe 2019. Ori atâta timp cât vorbim de un 
precedent care bănuiesc că a fost făcut cu bună credință și din dorința de a 
îmbunătăți proiectul de buget pe 2019, nu cred că aveți niciun motiv real de tip 
formal, apropo de respectarea legii. 
Și sub al treilea aspect, ceea ce vă solicităm să prioritizați ca investiții prin acest 
amendament, nu vizează nici măcar unul, o lucrare care să se poată finaliza înainte 
de alegeri sau nici măcar în anul 2020; discutăm de o modalitate de a privi bugetul 
Constanței ca o oportunitate de  a investi în infrastructura necesară a Constanței, 
fie că vorbim de pasajul de la gară, fie că vorbim de o pasarelă pietonală absolut 
necesară și dacă potențial salvează vieți peste calea ferată între Faleză Sud și Km 
4-5, sunt situații care privesc constănțenii; sunt proiecte care datorită 
condiționărilor legale și etapizărilor, nu pot fi realizate într-un anume buget. Tot 
ce vă solicităm nu este înainte de alegeri, sunt solicitări mai vechi ale consilierilor 
liberali și care nu privesc un obiectiv politic stricto sensu electoral. Dăm, sau nu 
dăm bani pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit și de viață în municipiul 
Constanța? Doar cheltuim sau facem și investiții în municipiul Constanța? 
 
Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu 
Domnule Barață, răspundeți-i domnul consilier că vă contrazice! Nu mai faceți 
afirmații dacă nu dețineți adevărul! 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Vă mulțumesc. Domnul primar, vă rog. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
20 de milioane de euro – contract de finanțare – proiect de investiții, la un buget 
de 888 de milioane, un proiect de 91 de milioane lei, asta înseamnă 11%. Deci vă 
rog, la capitolul de investiții doamna Andrei, adăugați încă 11%. 
 
D-na Miheala Andrei 
Doamna consilier Andrei! 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Deci, doamna consilier juridic, consilier Mihaela Andrei la Portul Constanța, aveți 
libertatea de a adăuga 11% la acel procent. Vor mai urma și alte contracte, care 
fac referire strict la investiții. Nu știu ce comparați dumneavoastră acolo, mă bucur 
că ați reușit să faceți această analiză, mi-aș fi dorit, ca făcând această analiză să 
veniți și cu niște propuneri. Deocamdată, singurele propuneri cu care ați venit 
dumneavoastră sunt legate de: scările de la plaja Modern care sunt la Confort 
Urban și pasajul de la gară unde se fac lucrări de câteva luni. Cam astea sunt 
propunerile concrete. De asemenea, domnule Barață, vorbiți acum de consecvență 
și așa mai departe, e oricum o ușoară contradicție, faceți o analiză pe ultimii 4 ani, 
dumneavoastră fiind la prima luare de cuvânt din Consiliul local, ne-a plăcut foarte 
mult, aveți talent oratoric, e ok, e bine, sper să mai fiți pe lista de consilieri ai 
Partidului Național Liberal, că înțeleg că asta este lupta internă, trecem peste 
declarațiile politice, probabil că la partid nu vă dă voie să vorbiți la conferințele de 
presă. Haideți să trecem la vot, vorbim de un buget totuși care asigură 
funcționarea orașului chiar și în an electoral.  
 



Se fac comentarii în sală. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Haideți dragi colegi, să trecem la votarea amendamentelor. Vă propun votarea 
primului amendament, cel propus de dl. primar. Cine este pentru? Vă rog foarte 
mult să fim atenți, d-na Enache vă rog să numărați. Cine este împotrivă? Cine se 
abține? 
 
D-na Marcela Enache 
15 voturi pentru și 10 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu 
Adriana, dl. Avătavului Costin Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na Câmpeanu 
Adriana Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii 
Cristina Andreea, d-na Trandafir Raluca Andreea). 
 
D-na Irinela Nicolae 
Trecem la al doilea amendament prezentat de dl. primar. Cine este pentru? Cine 
este împotrivă? Cine se abține? 
 
D-na Marcela Enache 
15 voturi pentru, 1 abținere (dl. Barață Bogdan-Dumitru) și 9 voturi împotrivă (d-
na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin Valeriu, d-na 
Câmpeanu Adriana Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, 
d-na Văsii Cristina Andreea, d-na Trandafir Raluca Andreea). 
 
D-na Irinela Nicolae 
Trecem la amendamentul nr. 3, cel prezentat de colegii noștri de la Partidul 
Național Liberal. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? 
 
D-na Marcela Enache 
10 voturi pentru (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. 
Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-
na Trandafir Raluca Andreea), 3 abțineri ( dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl. Papuc 
Cătălin Florin și dl. Zabara Alexandru) și 12 voturi împotrivă. Nu a trecut 
amendamentul.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Revenim la proiectul nostru. Proiectul nr. 1: „Proiect de hotărâre privind 
aprobarea bugetului local pe anul 2020” cu amendamentele pe care le-ați 
votat puțin mai devreme. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
15 voturi pentru și 10 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu 
Adriana, dl. Avătavului Costin Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na Câmpeanu 
Adriana Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii 
Cristina Andreea, d-na Trandafir Raluca Andreea). Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumesc. Trecem la cel de-al doilea proiect: ”Proiect de hotărâre privind 
majorarea capitalului social al SC Confort Urban SA Constanța pe anul 
2020”. Comentarii? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 



D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 3: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2020”. 
Comentarii? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumesc. Proiectul nr. 4: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS SA pe anul 2020.” Comentarii? 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumesc. Proiectul nr. 5: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al RADET Constanța„. 
Comentarii? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 10 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. 
Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-
na Trandafir Raluca Andreea) și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 6: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Exploatarea 
Domeniului public și Privat 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 
Proiectul nr. 7: ”Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 
115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public 
de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul 
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 
Proiectul nr. 8: ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și 
cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2019-2020 
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat”.  



D-na Marcela Enache 
Avem amendament aici. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Un amendament, vă rog. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Este de fapt o completare. Școala nr. 10 din Coiciu, după ce a făcut toate 
verificările necesare, ne-a solicitat suplimentarea cu o bursă de merit și o bursă 
de ajutor social, tocmai de aceea vă rog supuneți la vot amendamentul, astfel încât 
după aceea să putem să votăm tot proiectul. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 
cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. Amendamentul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Supun la vot acest proiect nr. 8, cu amendamentul tocmai votat. Cine este pentru? 
Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Bună ziua! Declarăm ședința închisă.  
 
 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
           Irinela Nicolae            SECRETAR GENERAL, 
                                       Marcela Enache 
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