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 Încheiat astăzi, 28.02.2020 orele 1200, în şedinţa ordinară a Consiliului local 
al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 900/21.02.2020. 
 La ședință participă: 26 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absentă 
fiind: d-na Adriana Arghirescu), 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, doamnelor și domnilor! Vă invit să începem astăzi activitatea noastră 
cu intonarea imnului României și al Dobrogei, interpretate de doamna Iulia Stănei 
de la Facultatea de Arte din cadrul Universității ”Ovidius”. 
 
Se intonează imnul României și imnul Dobrogei. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumim foarte mult! Prezența d-na Enache, vă rog. 
 
D-na Marcela Enache 
Sunt prezenți 26 de consilieri, absentă d-na Arghirescu care a anunțat că este 
plecată într-o delegație. Ședința este statutară. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumesc foarte mult. Aș dori să facem un pic de liniște, vă mulțumesc. Se 
convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință ordinară, astăzi, vineri 
28 februarie la ora 12:00, în această sală ”Remus Opreanu” a Consiliului județean 
Constanța. Mulțumim încă o dată și salutăm participarea domnului președinte al 
Consiliului județean Constanța – dl. Horia Țuțuianu. Mulțumim.  
Înainte de a începe, vă informez că avem 2 înscrieri la cuvânt.  
Avem proiectul ordinii de zi și avem pe această ordine de zi 3 puncte care se retrag; 
este vorba despre: 27, 28 și 35. Supun la vot acest convocator cu aceste puncte 
retrase. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Revin la înscrierile la cuvânt, vă propun să îi ascultăm pe Anghel Alexandru – 
reprezentantul Asociației elevilor dorește să aibă intervenția vis-a-vis de aspectele 



legate de bursele școlare și de aspectele legate de transport. Despre care puncte 
doriți să ne vorbiți? 
 
 
Dl. Alexandru Anghel  
Mai exact bursele de merit... 
 
D-na Irinela Nicolae 
Punctele de pe ordinea de zi! 
 
Dl. Alexandru Anghel  
Nu există pe ordinea de zi! 
 
D-na Irinela Nicolae 
Ba da, există pe ordinea de zi dacă dumneavoastră doriți să aveți o intervenție, 
altfel nu văd de ce ați avea o intervenție; doar pe ordinea de zi. Care puncte sunt 
acelea pe care dumneavoastră doriți să le abordați azi? 
 
Dl. Alexandru Anghel  
Punctul nr. 4. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Deci pentru punctul nr. 4. Și d-na Dura Laura Ioana vis-a-vis de proiectul nr. 3. 
Sunteți de acord să îi ascultăm? Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 
cineva?  
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere – dl. Tincu Cristian. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Am înțeles. Câte 2 minute fiecare. Vă rog, pe punctul despre care ați vorbit.  
 
Dl. Alexandru Anghel  
Bună ziua! Mă numesc Anghel Alexandru și vin din partea Asociației Elevilor din 
Constanța. Am decis să iau cuvântul astăzi pentru că vreau să ... inițial voiam să 
vă vorbesc despre două teme, inclusiv transportul, doar că o să mă rezum la burse. 
Ne bucurăm de faptul că dl. Decebal Făgădău a luat decizia de a majora cuantumul 
bursei de performanță, în schimb considerăm că trebuie să ne legăm și de bursele 
de merit, pentru că o bună parte din elevii constănțeni beneficiază de această sumă 
și având în vedere suma de 50 lei care este lunară și care nu este adaptată la 
nevoile social economice actuale și la nevoile reale ale elevilor, dorim să ne 
asigurăm că dl. Decebal Făgădău alături de dumneavoastră, domni consilieri, că 
veți lua în considerare și acest lucru. Atât am avut de spus, vă mulțumesc.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Vă mulțumim și noi. D-na Dura Laura Ioana, vă rog. Se pare că ați venit însoțită. 
 
D-na Dura Laura Ioana 
Bună ziua! Numele meu este Laura Dura, mă aflu în fața dumneavoastră în calitate 
de voluntar al Asociației SOS infertilitatea, pentru a vă îndemna la votul 
dumneavoastră pentru proiectul ”INFANT”, care va susține financiar cuplurile aflate 
în dificultate. La mai bine de un an de la primul nostru demers către Primăria 



Constanța prin DGAS, suntem atât de aproape să asistăm la concretizarea unui 
proiect ce va schimba destine. Statistica este din ce în ce mai cruntă, unul din 6 
cupluri aflate pe listă reproductivă are probleme în a concepe un copil; mai nou, 
ne apropiem mai mult de varianta 1-5, deci doamnelor, domnilor, statistic vorbind, 
fiecare dintre dumneavoastră cunoașteți un astfel de cuplu, fie că aceștia vă știu 
deja, declară public, sau din contră preferă discreția. Cuplurile infertile sunt părinții 
fără de copii. În toată lumea părinții fac sacrificii pentru copiii lor, după ce aceștia 
se nasc. Noi cuplurile care ne luptăm cu infertilitatea facem cu ani buni înainte 
sacrificii morale, de sănătate și nu în ultimul rând, materiale; sunt însoțite de 
jumătate din efortul și minunea noastră; surioara lui este încă prea mică pentru a 
ieși, are doar 2 luni. Pentru ei am luptat 5 ani de zile, pe drumuri, controale, 
tratamente; toate acestea au presupus o sumă mare de bani pe care nu i-am avut 
în totalitate. Ca și majoritatea care apelează la fertilizări in vitro, am apelat la 
bănci; noi am fost norocoși, am avut nevoie de un singur credit însă mulți nu au 
avut același noroc. Acest proiect poate fi marea șansă la care unii pot doar să 
viseze. Infertilitatea nu este un moft, este o condiție medicală. Să faci fertilizări in 
vitro nu este o alegere, este soluția salvatoare. Vă rog în numele a sute și mii de 
constănțeni să ne înțelegeți și să susțineți acest proiect. Vă mulțumesc.   
 
D-na Irinela Nicolae 
Vă mulțumim și noi. Trecem la punctul 1 al ordinii de zi, este vorba de: ”Aprobarea 
procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța 
din data de 30.01.2020”.  
 
Dl. Decebal Făgădău 
Pot să am o intervenție, vă rog? 
 
D-na Irinela Nicolae 
Vă rog. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Doamnelor și domnilor consilieri, am vrut ca înainte de a intra în dezbaterile 
aprinse ale ordinii de zi pe care am propus-o pentru ședința de astăzi, să îmi fac o 
datorie de suflet ca în numele municipiului Constanța să îi mulțumesc pentru 
întreaga activitate doamnei secretar Marcela Enache. După o carieră de 36 de ani 
în administrația publică locală, după ce în ultimii 26 de ani ocupă această poziție 
extrem de importantă pentru funcționarea și pentru stabilitatea și legalitatea 
demersurilor locale, d-na Marcela Enache în sfârșit iese la pensie, își dorește să-ți 
crească nepoțelul, pe marele Cezar. Evident că i-am propus să rămână în 
continuare în echipă, știu că a susținut un examen și a optat să rămână și să 
sprijine efortul Secretariatului general al municipiului Constanța, pentru că trebuie 
să predea o ștafetă. Personal am lucrat în ultimii 11 ani alături de d-na Marcela 
Enache, am învățat multe lucruri și am făcut față deselor schimbări legislative; 
dacă au mai fost și momente mai tensionate între noi, inerente, îmi cer public 
scuze pentru acestea, dar încă o dată, cred că în numele minicipiului Constanța, 
meritați d-na secretar mulțumirile noastre, aprecierile noastre și sincer, pensie 
lungă!  
 
D-na Irinela Nicolae 
Revenim la punctul nr. 1 al ordinii de zi: ”Aprobarea procesului verbal al 
ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 
30.01.2020”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 



 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumesc. Proiectul nr. 2: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 
execuţiei bugetului local pe trimestrul IV pe anul 2019”. Vă rog. 
 
D-na Mihaela Andrei  
Domnule primar, am citit această execuție a bugetului pe trimestrul IV pe anul 
2019, aș vrea să vă spun că modul în care ați cheltuit acest buget pe semestrul IV 
cel puțin, nu reflectă deloc nevoile constănțenilor și ale Constanței, am văzut banii 
pe care i-ați alocat pe fiecare secțiune în parte, am văzut veniturile care au venit 
în trimestrul IV al municipiului Constanța, domnule primar, ați încasat 9 milioane 
din amenzi și 1 milion din fonduri europene, asta spune că ați fost concentrat mai 
mult pe sancționarea constănțenilor decât pe dezvoltarea Constanței și atragerea 
de fonduri europene. Și aș vrea să vă mai spun cand am acțiuni economice... aveți 
o sumă 160.459.649 care nu este detaliată; domnule primar, dacă îmi permiteți și 
dacă puteți, într-o singură frază ca să nu începem așa cu un discurs din acela lung, 
aș vrea să îmi explicați ce înseamnă acțiuni economice în valoare de 160.459.649. 
Mulțumesc frumos.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Cine este pentru acest proiect de hotărâre? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
9 abțineri (d-na Andrei Mihaela, 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 17 
voturi pentru.  Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumesc d-na Enache. Trecem la proiectul nr. 3: ”Proiect de hotărâre 
privind aprobarea proiectului INFANT”. Comentarii? Cine este? Cine este 
împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 4: ”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 432/2019 
pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 
I al anului școlar 2019-2020 pentru elevii din învățământul preuniversitar 
de stat”. Comentarii? Cine este? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 5: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona Bd. 1 Mai-



Șoseaua Mangaliei” și a cheltuielilor aferente”. Cine este? Cine este 
împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 6: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului pentru 
aprobarea modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 147/2018 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu” – 
actualizare indicatori tehnico-economici la faza PT„. Cine este? Cine este 
împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 7: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenție aferente obiectivului de investiții „Fluidizarea circulației și 
amenajarea sensului giratoriu la intersecția str. I.G. Duca cu bd. Mamaia 
și fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazu cu bd. Mamaia, 
municipiul Constanța”. Cine este? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 8: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Amenajare 
parcare auto publică Mamaia Nord – zona Summerland”. Cine este? Cine 
este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 9: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico – economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru 
„Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de 
Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe bd. Mamaia, municipiul 
Constanța”. Cine este? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 10: ”Proiect de hotărâre privind actualizarea devizelor 
generale pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din 



municipiul Constanța – cartier Compozitori – Etapa I, cartier Baba Novac 
– Etapa I„. Cine este? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 11: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de 
utilități publice și conexe acestora prestate de către SC Confort Urban 
SRL”. Cine este? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 12: ”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 73/2018 
privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării 
nerambursabile pentru proiecte de interes general finanțate din bugetul 
municipiului Constanța”. Cine este? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
9 abțineri (d-na Andrei Mihaela, 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 17 
voturi pentru.  Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 13: ”Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea 
unor spații de locuit din fondul locativ„. Cine este? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 14: ”Proiect de hotărâre 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? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 15: ”Proiect de hotărâre privind repartizarea spațiului cu altă 
destinație decât aceea de locuință, situat în Constanța, str. Sulmona nr. 
17”. Cine este? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 



 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 16: ”Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale 
în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. 
Zmeurei nr. 3, blocul nr. 6, et. II, ap. 22”. Cine este? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 17: ”Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului chiriilor 
ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, 
situate pe raza municipiului Constanța”. Cine este? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 18: ”Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 
Constanța”. Cine este? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 

D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 19: ”Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului 
Constanța”. Cine este? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
9 abțineri (d-na Andrei Mihaela, 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 17 
voturi pentru.  Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 20: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 854 mp situat 
în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, Bufet Felix, în favoarea 
societății Marina & Santis S.R.L.„. Cine este? Cine este împotrivă? Se abține 
cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 21: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 892 mp situat 



în municipiul Constanța, Bd. Mamaia nr.284, lot 3, în favoarea societății 
Niss Mode S.R.L.”. Cine este? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 

D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 22: ”Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 
teren reprezentând loc de veci în proprietatea doamnei Cristocea Maria, 
revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004”. Cine este? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 23: ”Proiect de hotărâre privind modificarea 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? 
Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 24: ”Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință 
gratuită către CNAIR S.A. - DRDP Constanța a terenurilor aflate în 
proprietatea municipiului Constanța, identificate cu numerele cadastrale 
235018, 134787, 234779 și 234983„. Cine este? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 25: ”Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și 
servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în 
suprafață de 40 mp situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 341G, în 
vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice„.  
 
D-na Mihaela Andrei 
D-na președinte dacă îmi permiteți, am și eu o scurtă intervenție. Consilierii 
municipali ai Partidului Național Liberal o să voteze împotrivă, având în vedere că, 
clădirile au răsărit în municipiul Constanța ca ciupercile după ploaie. Aș vrea să vă 
spun domnule primar, că într-adevăr ați reușit ca din stațiunea Mamaia să o 
transformați așa cum v-ați dorit, într-un cartier de locuințe, pentru că asta a mai 
rămas din stațiunea Mamaia, dacă se mai poate numi stațiune; și aș vrea să fac 
un amendament, suntem de acord să cedăm acei 40 mp cu condiția ca beneficiarii 
acestui post de transformare să amenajeze măcar 200 mp de spațiu verde. 
Mulțumesc frumos. 
 
 



Dl. Marin Aurelian 
As vrea doar să îi spun doamnei consilier că în continuare ”Mamaia” se află pe 
primul loc la vânzări în ceea ce privește litoralul românesc, aproximativ 35 – 40% 
din toți cei care își fac rezervare prin agențiile de turism, merg în Mamaia.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Supun la vot amendamentul.  
 
Se aude din sală: Dacă îmi permiteți... Sunt Dan Diamandescu.. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Îmi pare foarte rău, trebuia să vă înscrieți la cuvânt, noi suntem acum în momentul 
în care votăm.. Nu vă permit intervenția, îmi pare rău.  
Supun la vot amendamentul făcut de d-na consilier. Cine este pentru? Cine este 
împotrivă? Cine se abține?  
 
D-na Marcela Enache.  
26 voturi pentru. A trecut acest amendament. Se va consemna într-un nou articol 
în cuprinsul hotărârii. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Supun la vot proiectul nr. 25 cu amendamentul pe care doamna consilier l-a 
propus. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?  
 
D-na Marcela Enache.  
26 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 26: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 242772/2019 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. 
3022/2003 și nr. 340/2014”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se 
abține?  
 
D-na Marcela Enache.  
26 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 29, vă aduc aminte că proiectele nr. 27 și 28 au fost retrase. 
”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
24172/2020 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, 
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ion Luca 
Caragiale nr. 50, în suprafață de 44 mp, în vederea vânzării directe către 
Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin„. Cine este pentru? Cine 
este împotrivă? Cine se abține?  
 
D-na Marcela Enache.  
26 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
 
 



D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 30: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării directe a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Daciei nr. 
9, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 6218/2016, adiționat, 
încheiat între R.A. „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța și 
Cerchez Georgeta-Mădălina„. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se 
abține?  
 
D-na Marcela Enache.  
26 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 31: ”Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 
403/2005 și HCL nr. 615/2007”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva?  
 
D-na Marcela Enache.  
26 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 32: ”Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 
196/2007„. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Marcela Enache.  
26 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 33: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic de detaliu – construire locuință individuală, str. Popa Farcaș nr. 
33, investitor Manea Nicușor„. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 
cineva?  
 
D-na Marcela Enache.  
1 abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 34: ”Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului 
local de urbanism aferent PUZ aprobat prin HCL nr. 23/2018, inițiator SC 
Maurer Imobiliare Land SRL„. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 
cineva?  
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 35 a fost retras de pe ordinea de zi. Trecem la proiectul nr. 36: 
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
zona delimitată de str. Belvedere, alee de acces și proprietăți private, 
inițiatori Secărea George și Maria, Secărea Marioara”. 
 
Dl. Barață Bogdan-Dumitru  
Dacă îmi permiteți. Bună ziua. Aș fi fost tentat să intervin de la proiectul nr. 34, 
dar acolo se pune în discuție clar modificarea unui regulament, al unui PUZ deja 
aprobat. Domnule primar, e o propunere de eficientizare a activității Consiliului 



local și menținere a gravității actelor acestuia și o să explic după ce o enunț. Vă 
propun, ca pe tot ce înseamnă proiecte de hotărâri de consiliu local care au în 
vedere aprobarea de planuri de urbanizm zonal, deci a planurilor nu a 
regulamentelor, Direcția de urbanism pe viitor, să includă o referire expresă cu 
privire la respectarea către aceste planuri de urbanism zonal, a planurilor de 
urbanism general ale municipiului Constanța sau dacă nu, ce modificări concrete 
intervin. O referire expresă și ușor de regăsit în documentele care se anexează 
unor astfel de hotărâri. Și acum justificarea, pentru că vorbeam de o eficientizare 
și o menținere în integralitate a Consiliului local; de fapt din februarie 2020 Curtea 
Constituțională a României a declarat neconstituționale niște prevederi din Legea 
nr. 315, cea care se referă la urbanism și amenajarea teritoriului, 350 îmi cer 
scuze. Această hotărâre care în mod evident nu este încă redactată și motivată, în 
mod expres cel puțin potrivit comunicatului, spune că a declarat neconstituționale 
prevederile legii care se referă la posibilitatea de adoptare a unor PUZ-uri care 
modifică pentru persoanele respective planul de urbanism general al localităților. 
În acest context, considerăm că propunerea noastră, a Partidului Național Liberal, 
este utilă și vine în sprijinul activității municipiului în ansamblu în condițiile în care 
nimeni nu își dorește să împiedice în vreun fel învestiții care altfel sunt legale, 
corecte și respectă legile. În același timp însă, cel puțin până la apariția motivării 
Curții Constituționale, trebuie să ne asigurăm prin  grija celor de specialitate, că 
ne încadrăm în limitele acestei decizii, de la emiterea ei, de la pronunțarea Curții 
Constituționale, nu mai avem nicio scuză pentru viitor dacă am aproba planuri de 
urbanism zonal care încalcă practic o decizie a Curții Constituționale în acest sens. 
Vă mulțumesc pentru răbdare, sperăm să decideți în consecință.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Acesta să înțeleg că este un punct de vedere, nu este un amendament?  
 
Dl. Barață Bogdan-Dumitru  
Nu putea fi formulat, doamna președinte. Am făcut această referire în ședință 
publică pentru toți colegii pentru că aici decizia fiind colegială este mai mult decât 
necesar să fim toți informați, rămâne ca dl. primar să decidă în ce măsură ne poate 
ajuta în acest sens prin aparatul de specialitate. Bănuiesc că nu este o propunere 
care să contravină bunului mers al activității.  
  
D-na Irinela Nicolae 
Supun la vot această propunere. Cine este pentru? 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
D-na Marcela Enache 
Se consemnează în procesul-verbal. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Am reținut. Atunci supun la vot proiectul nr. 36 în forma pe care am citit-o puțin 
mai devreme. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 10 abțineri (d-na Andrei Mihaela, 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 dl. Popescu George Andrei) și 16 voturi pentru.  Proiectul a trecut. 



D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 37: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei 
școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din 
municipiul Constanța pentru anul școlar 2020-2021„. Cine este pentru? Cine 
este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache  
26 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 38: ”Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților 
personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav în perioada 
iulie – decembrie 2019”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 
cineva? 
 
D-na Marcela Enache  
26 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 39: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 
324/2019 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare 
pentru activități proprii și activități specifice desfășurate de Primăria 
municipiului Constanța”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 
cineva? 
 
D-na Marcela Enache  
26 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 40: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 
352/2017 privind aprobarea normativului privind consumul lunar de 
carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Constanța”. Cine este pentru? Cine 
este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache 
26 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 41: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de 
reprezentare și protocol pentru anul 2020„. Cine este pentru? Cine este 
împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Marcela Enache  
26 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 42: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului 
Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de 
evaluare și de soluționare a contestațiilor”. 
Aici avem buletine de vot.  



D-na Marcela Enache  
Trebuie să desemnați un reprezentant în cadrul comisiei de evaluare și un 
reprezentant în comisia de contestații. Deci 2 propuneri.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Propuneri vă rugăm.  
 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Dl. Liviu Merdinian și d-na Cojoc Marioara.  
 
D-na Marcela Enache  
Deci dl. Merdinian pentru comisia de evaluare și d-na Cojoc pentru comisia de 
contestații. Dacă mai sunt și alte propuneri. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Mai aveți și alte propuneri? Mulțumim. Așteptăm câteva minute pentru 
multiplicare. Invit deja comisia de numărare a voturilor.  
Rezultatul votului, dăm citire rezultatelor: 
Tiță Magdalena - 24 de voturi pentru, 1 anulat;  
Nicolae Irina - 24 de voturi pentru, 1 anulat; 
 
Se aude din sală: Suntem 26, doamnă! 
 
D-na Irinela Nicolae 
Observ, dar cineva probabil că nu a votat. Nu e prima oară când se întâmplă. 
Merdinian Liviu - 24 de voturi pentru, 1 anulat; 
Dobre Oana - 24 de voturi pentru, 1 anulat; 
Dinescu Fulvia Antonela - 24 de voturi pentru, 1 anulat; 
Bobeș Laura - 24 de voturi pentru, 1 anulat. 
În comisia de contestații: 
Păuleanu Doina - 24 de voturi pentru, 1 anulat; 
Voievozeanu Doina - 24 de voturi pentru, 1 anulat; 
Cojoc Marioara - 24 de voturi pentru, 1 anulat; 
Dobre Oana - 24 de voturi pentru, 1 anulat; 
Dinescu Fulvia Antonela - 24 de voturi pentru, 1 anulat; 
Bobeș Laura - 24 de voturi pentru, 1 anulat. 
Acum, revenim asupra proiectului nr. 42 pe care vă propun să îl votăm, luând în 
calcul această comisie propusă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 
cineva? 
 
D-na Marcela Enache  
26 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumesc frumos. Declar ședința închisă.  

 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
           Irinela Nicolae            SECRETAR GENERAL, 
                                       Marcela Enache 
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