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ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

  

PROCES-VERBAL 

 

 Încheiat astăzi, 23.06.2016 orele 11°°, în şedinţa de constituire a Consiliului Local al 

municipiului Constanţa. 

 Conform prevederilor art.30 din Legea nr.215, privind administrația publică locală, 

republicată, convocarea s-a făcut de dl.prefect. Şedinţa este publică. La ședință participă 

prefectul, 25 din 27 de consilieri declarați aleși  (absenţi: dl.Căliminte Horia și dl.Patrichi 

Teodor), d-na secretar Marcela Enache,  funcţionari publici din aparatul propriu de 

specialitate  al primarului, Înalt Preasfinția Sa Teodosie Arhiepiscop al Tomisului şi alți 

invitaţi, precum și reprezentanţi ai mass-mediei. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Bună ziua, încă o dată, pentru cei care au venit ulterior! Am rugămintea să luați loc, 

să putem continua prezența. 

 

 Doamna secretar face prezența. 

 

 D-na Marcela Enache 

 După cum știți, astăzi ați fost convocați pentru participarea la ședința de constituire a 

consiliului local. La ședința de astăzi participă domnul prefect, este în mijlocul nostru, și am 

să-i dau cuvântul pentru a deschide lucrările ședinței, informându-l, totodată, că sunt 

prezenți mai mult de două treimi din numărul consilierilor aleși, deci ședința se poate 

desfășura în condițiile prevăzute de lege. 

 

 Dl.Adrian Viorel Nicolaescu 

 Mulțumesc, doamna secretar! Doamnelor și domnilor consilieri municipali, domnilor 

și doamnelor invitați, Înalt Prea Sfinția Voastră, am convocat astăzi ședința de constituire a 

consiliului local, conform prevederilor legale am emis ordin în acest sens, și vă mulțumesc 

pentru prezență. Este o ședință solemnă, care va avea un anumit ritual. Doamna secretar 

Enache este lângă noi și o să înceapă să prezinte pașii care trebuie să-i urmăm. Eu îmi fac 

datoria, în calitate de prefect, să urmăresc ca lucrurile să se desfășoare exact cum prevăd 

normele legale. Vom avea grijă ca toate etapele să fie parcurse așa cum este prevăzut în 

Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local. Alături de dumneavoastră se 

află domnul primar ales. Am în față sentința civillă prin care domnul primar a fost validat de 

către instanța de judecată și o să-i dau citire. De fapt... 

 

 D-na Marcela Enache 

 Și acum o să citiți...? Nu. Mai târziu, când o să ajungem la... 

 

 Dl.Adrian Viorel Nicolaescu 

 Da. Nu, ca să știm că suntem în formație completă. ”Se admite sesizarea de validare 

formulată de Biroul Electoral al Circumscripției Municipale Constanța. Dispume validarea  

mandatului de primar în persoana domnului Făgădău Decebal la Primăria municipiului 

Constanța, județul Constanța, urmare alegerilor locale din data de 05 iunie 2016. Dispune 

comunicarea hotărârii către Instituția prefectului județului Constanța.”  Deci, aceasta este 
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hotărârea. Am rugămintea să vină lângă noi cel mai în vârstă dintre consilieri.... 

  

 D-na Marcela Enache 

 Domnul Mircea Dobre. 

 

 Dl.Adrian Viorel Nicolaescu 

 Asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Și domnii consilieri Avătavului Costin-Valeriu și Papuc Cătălin-Florin. Sunt cei mai 

tineri consilieri ai noștri. 

 

 Dl.Adrian Viorel Nicolaescu 

 Îi rog să vină lângă noi și, domnu' consilier, vă rog să preluați conducerea ședinței de 

constituire și vom face așa cum prevede legea. Avem rugămintea, Înalt Preasfinția Voastră, 

că așa este frumos, să ne spuneți câteva cuvinte pentru început. Vă mulțumesc!. 

 

  Înalt Preasfinția Sa Teodosie Arhiepiscop al Tomisului 

 Am venit să-l felicit pe domnul Decebal Făgădău. A mai lucrat în domeniul acesta ca 

interimar. Este un om pe care l-am cunoscut, adeseori, la biserică. Are multe legături cu... 

cultura și spiritualitatea orașului Constanța. De aceea vreau să pun înainte acest cuvât, că cei 

ce au ales au avut o inspirație și inspirația vine, întotdeauna, de sus. De aceea, dacă ați fost 

ales de oameni, ați fost ales și de Dumnezeu. Să rămâneți cu această convingere și să lucrați  

sub atent această oblăduire divină. Felicitări și mult succes! 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Bună ziua! Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, îmi 

revine deosebita onoare de a conduce prima ședință, de constituire a consiliului local. Vreau, 

în primul rând, să felicit pe domnul Decebal Făgădău, pentru alegerea dânsului în fruntea 

municipiului Constanța. Îi urez să aibă un mandat fructuos în beneficiul locuitorilor acestui 

municipiu. Felicit, de asemenea, și pe doamnele și domnii consilieri. Le urez și dânșilor să 

aibă un mandat în beneficiul locuitorilor și vreau ca....și le recomand, de fapt, ca la intrarea 

în sala de ședință să lăsăm disputele politice la ușă și să inițiem și să aprobăm numai hotărâri 

în folosul comunității. Acestea fiind zise, intrăm în ordinea de zi și urmează să alegem 

Comisia de validare a consilierilor locali în vederea constituirii consiliului. Urmează ca 

această comisie să fie formată din cinci consilieri locali și, conform algoritmului, PSD o să 

aibă doi consilieri, PMP, unul, Partidul Liberal, unul și... noi am propus să fie și consilierul 

independent în această comisie de validare, dacă este prezent. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Da, este, a venit. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Este. Perfect. Fiind lider de grup, fac propunerea ca, din partea PSD-ului, din această 

comisie să facă parte domnul Vișan și doamna Cojoc Mariana. Așteptăm propuneri și de la 

PMP și de la Patidul Național  Liberal. Vă rog! 

 

  

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Din partea Partidului Național Liberal o propun pe doamna Trandafir. 

 

  



 

3 

 Dl.Mircea Dobre 

 A fost propusă doamna Trandafir. 

 

 Dl.Secil-Givan Cantaragiu 

 Din partea PMP îl propunem pe Alex Zabara . 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 A fost propus dl.Zabara.  Și domnul consilier indepenent. Se completează buletinele 

de vot și... 

 

 D-na Marcela Enache 

 Da. Și supunem la vot propunerile. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Și supunem la vot, deschis, această comisie. 

 Cine este pentru dl.Vișan? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 Da, unanimitate. Doamna Cojoc Mariana: 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Doamna Trandafir: 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc! 

 În unanimitate, da? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Da. Dl.Zabara Alexandru. 

  

 Dl.Mircea Dobre 

 Dl.Zabara: 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc! 

 Unanimitate. Și... 

 

 D-na Marcela Enache 

 Și dl.Popescu. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Dl.Popescu: 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Rog Comisia de validare să verifice dosarele consilierilor ca să purcedem la 

validarea acetora dacă documentele sunt în regulă. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Deci, dl.Vișan, d-na Cojoc, d-na Trandafirr, dl.Zabara și dl.Popescu. 
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 Dl.Mircea Dobre 

 Facem o mică pauză, cât comisia își desfășoară lucrările care se vor finaliza cu un 

proces verbal pe care îl vom citi în ședință. 

- X - 

  

 Dl.Mircea Dobre 

 E toată lumea prezentă? Continuăm lucrările Consiliului. Vă rog să închideți ușa la 

intrare! Comisia de validare a Consiliului local a validat întreaga listă și, ca atare, o să vă 

supun aprobării dumneavoastră mandatul fiecărui consilier, în ordine alfabetică. 

 Andrei Mihaela. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc! 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Andreiaș Cristian Marius. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Arghirescu Adriana. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Avătavului Costin-Valeriu. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Babu Dumitru. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Cantaragiu Secil-Givan. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Căliminte Horia-Marius. 
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 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Câmpeanu Adriana Teodora. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Cojoc Marioara. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

  

 Dl.Mircea Dobre 

 Constantin Victor. 

 Cine este pentru? Împotrivă?  Dacă se abține cineva? Mulțumesc! 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

  Dede Perodin. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Dobre Mircea. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Florea Răzvan-Ionuț. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Marin Aurelian-Marius. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

  



 

6 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Nicolae Irinela. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Papuc Cătălin-Florin. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Patrichi Teodor. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Pîrvulescu Gabriel-Valentin. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Popescu George-Andrei. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Răsăuțeanu Costin-Ioan. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Rezeanu Romeo Caius. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 
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 Dl.Mircea Dobre 

 Solomon Ioan. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Teodoru Adriana. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Trandafir Raluca -Andreea. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Văsii Cristina-Andreea. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Vișan George-Gabriel. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

  

 Dl.Mircea Dobre 

 Și Zabara Alexandru. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Întrucât toți consilierii au fost validați și aprobați de dumneavoastră, urmează 

procedura jurământului. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Numai puțin, să supuneți la vot hotărârea de validare în întregime. 

  

 Dl.Mircea Dobre 

 Da. Supun la vot hotărârea în întregime, așa cum a fost ea redactată și acceptată de 
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dumneavoastră. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da. Urmează acum procedura jurământului. Doamna secretar va citi Jurământul, iar 

fiecare dintre noi, la pupitru, cu mâna stângă pe Biblie, va spune Jur și semnează. Poftiți!! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Am rugămintea să vă ridicați în picioare. 

 “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanţa !” 
 Sunt invitați, pentru semnare și jurământ, consilierii, în ordine alfabetică. 

 Andrei Mihaela. Aveți și Bibblie, aveți și Constituție. 

 

 D-na Mihaela Andrei 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Să semnați. Rămâneți acolo să semnați, vă rugăm frumos!  Andreiaș Cristian-Marius. 

 

 Dl.Cristian Marius Andreiaș 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Arghirescu Adriana. 

 

 D-na  Adriana Arghirescu 

 Jur! 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avătavului Costin-Valeriu. 

 

 Dl. Costin-Valeriu Avătavului 

 Jur! 

  

 D-na Marcela Enache 

 Babu Dumitru. 

 

 Dl.Dumitru Babu 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Cantaragiu Secil-Givan. 

 

 Dl.Secil-Givan Cantaragiu 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Domnul Căliminte  nu este. Câmpeanu Adriana Teodora. 



 

9 

 

 D-na  Adriana Teodora Câmpeanu 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Cojoc Marioara. 

 

 D-na  Marioara Cojoc 

 Jur! Așa să-mi ajute Dumnezeu! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Constantin Victor. 

 

 Dl.Victor Constantin 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Dede Perodin. 

 

 Dl.Perodin Dede 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Domnul Dobre Mircea. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Domnul Florea Răzvan-Ionuț. 

 

 Dl.Răzvan-Ionuț  Florea 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Domnul Marin Aurelian. 

 

 Dl.Aurelian-Marius  Marin 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Doamna Nicolae Irinela. 

 

 D-na Irinela Nicolae 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Domul Papuc Cătălin-Florin. 

 

 Dl.Cătălin-Florin  Papuc 

 Jur! 
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 D-na Marcela Enache 

 Domnul Patrichi  nu este.  Domnul Pîrvulescu Gabriel. 

 

 Dl.Gabriel-Valentin Pîrvulescu 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Domnul Popescu George-Andrei. 

 

 Dl. George-Andrei Popescu 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Domnul Răsăuțeanu Costin-Ioan. 

 

 Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu 

 Jur! 

  

 D-na Marcela Enache 

 Domnul Rezeanu Romeo-Caius. 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Domnul Solomon Ioan. 

 

 Dl.Ioan Solomon 

 Jur! 

  

 D-na Marcela Enache 

 Semnați. Doamna Teodoru Adriana. 

 

D-na Adriana Teodoru 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Doamna Trandafir Raluca. 

 

 D-na Raluca -Andreea  Trandafir 

 Jur! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Doamna Văsii Cristina-Andreea. 

 

 D-na Cristina-Andreea Văsii 

 Jur! 

  

D-na Marcela Enache 

 Domnul Vișan George-Gabriel . 
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 Dl.George-Gabriel  Vișan 

 Jur! Așa să-mi ajute Dumnezeu! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Și domnul Zabara Alexandru. 

 

 Dl. Alexandru  Zabara 

 Jur! 
 

 Dl.Mircea Dobre 

 Continuăm ședința. Întrucât au depus jurământul mai mult de două treimi din membri 

Consiliului local, declar constituit legal Consiliul local al municipiului Constanța. Supun la 

vot hotărârea prin care se declară legal constituit Consiliul local al municipiului Constanța, 

format din 27 de membri. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Deci, în unanimitate, s-a aprobat și hotărârea. Întrucât Consiliul local a fost 

constituit, intrăm în organizarea acestuia și propun alegerea unui președinte de ședință care 

să continue lucrările acestui consiliu. Cine face propuneri? Domnul Vișan. 

 

 Dl.George-Gabriel Vișan 

 Din partea Partidului Social Democrat îl propunem pe domnul Dobre Mircea. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Avem o propunere: Dobre Mircea. Dacă mai este și altă propunere? Nu. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Vreau să invit colegii mai tineri... 

  

 D-na Marcela Enache 

 Numai puțin, să semneze hotărârile. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Vă mulțumesc pentru participare și vă rog să vă ocupați locurile în sală. 

 Continuăm lucrările cu depunerea jurământului de către domnul primar Decebal 

Făgădău. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Sentința a fost citită de către domnul prefect. 

 

 Dl.Decebal Făgădău 

 “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 

stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanţa. Așa 

să-mi ajute Dumnezeu!” 
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 Domnule prefect, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, sunt onorat să fiu 

cel de-al 55-lea primar al municipiului Constanța.  Așa cum am jurat, așa îmi voi încheia 

mandatul, în interesul locuitorilor municipiului Constanța și vă asigur de totală colaborare. 

Dincolo de parți-priurile politice, să generăm proiecte în interesul locuitorilor și întotdeauna 

în dialog și cu grijă și atenție la ei și la nivelul lor de viață. Vă propun să colaborăm în 

următorul mandat de 4 ani de zile. Sunt multe lucruri de făcut și îi felicit pe toți, în egală 

măsură. Avem un mandat greu. Spor la treabă! Și sunt convins că vom lucra, pentru că, 

dincolo de fierbințeala campaniei electorale care se va stinge, avem multe lucruri de făcut în 

orașul nostru. Doamne ajută! 

  

 Dl.Mircea Dobre 

 Mulțumim, domnule primar! Vă urez succes și vă dorim să aveți multă putere de 

muncă, pentru că aveți nevoie de ea în acest mandat destul de dificil! 

 Pentru buna desfășurare a lucrărilor ședinței ordinare a Consiliului local, propunem 

alegerea unei comisii de numărare a voturilor, formată din cinci membri. Cine este de acord 

cu numărul? 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Din partea Partidului Social Democrat, propun să facă parte din această comisie 

domnul Vișan și doamna Cojoc Mariana. Așteptăm propuneri și de la celelalte...de la 

Partidul național Liberal, de la PMP... Da, vă rog! 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 De la  Partidul Național Liberal, doamna Trandafir Raluca. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Doamna Trandafir Raluca de la Partidul Național Liberal. 

 

 Dl. Alexandru  Zabara 

 De la PMP, domnul Cantaragiu. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 De la PMP, domnul Cantaragiu. Da. Mai trebuie unul . Și încă un membru mai 

dorim...Poftim?! 

 

 Dl.George-Gabriel Vișan 

 Sunt și în comisia de validare. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Sunteți și în comisia de validare. Vă rog să faceți alte propuneri, atunci. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Și doamna Trandafir este în comisia de validare. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Și doamna Trandafir, deci, se retrage. 

 

 Se fac comentarii în sală. (Și doamna Cojoc.) 
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 Dl.Mircea Dobre 

 Alte propuneri, atunci. 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Doamna Cristina Văsii, de la PNL. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Doamna Cristina Văsii, de la PNL. 

 

 Se fac comentarii în sală. (Este propusă și doamna Mihaela Andrei.) 

 

 D-na Marcela Enache 

 Deci, rămîne domnul Cantaragiu, d-na Văsii și d-na Mihaela Andrei. Doi de la PSD, 

acum. 

 

 Dl.George-Gabriel Vișan 

 Din partea PSD, doamna Nicolae Irineal și domnul Andreiaș. 

  

 Dl.Mircea Dobre 

 Deci, doamna Nicolae Irinela și dl.Andreiaș. Supun la vot propunerile. Doamna 

Nicolae Irinela. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

 D-na Marcela Enache 

 De regulă, se abține cel care este nominalizat. Avem 24 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da. Domnul Andreiaș. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Doamna Văsii. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Doamna Mihaela Andrei. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Domnul Cantaragiu. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 



 

14 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Mulțumesc! Deci, comisia a fost aleasă în structura propusă de dumneavoastră. 

 Supun la vot hotărârea în întregime, de alegere a acestei comisii de numărare a 

voturilor. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Continuăm lucrările ședinței Consiliului local și vă propun  să alegem cei doi 

viceprimari. Alegerea este cu vot secret. Se va trece propunerea pe buletine de vot și se va 

vota. Din partea Partidului Social Democrat, propun pe domnul Babu Dumitru și 

dl.Răsăuțeanu Costin. Dacă mai sunt alte propuneri? Nu. Mulțumesc! Deci, trecem... 

 

 Se fac comentarii în sală. 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Din partea PNL propunem o pauză de trei minute, de consultare. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da, poftiți! Sigur că da. Între timp...vă rog să completăm... 

 

 Se fac comentarii în sală. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Deci, dumneavoastră vreți, după consultare, să mai propuneți sau numai vă 

consultați, așa?! 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 După consultare, vă spunem. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da. Deci, nu tipărim buletinele până nu vă consultați. 

- X - 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Partidul național Liberal nu are nici o propunere pentru viceprimar. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da,  Partidul național Liberal nu are nici o propunere pentru viceprimar. În această 

situație completăm buletinele cu cele două propuneri făcute de Partidul Social Democrat. Vă 

rog, completați buletinele, secretariatul. Multiplicați ca să le dăm  la membri consiliului 

pentru vot. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Deci, vor fi hotărâri individuale și pentru fiecare viceprimar va fi buletin de vot 

separat. Deci, vom avea două buletine de vot. 
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 Dl.Mircea Dobre 

 Deci, se fac două buletine de vot, câte unul pentru fiecare viceprimar, pentru că vor fi 

și hotărâri individuale, pentru fiecare viceprimar. Deci, vă rog, tipăriți buletinele pentru 

fiecare viceprimar și să trecem la vot. 

 

- X - 

 Se fac comentarii în sală. (Să se specifice procedura de vot.) 

 

 D-na Marcela Enache  

 Avem rugămintea să facem puțină liniște, ca să putem trece la votare. După cum știți, 

votul este secret. Eu voi striga câte trei consilieri, pentru că avem trei cabine de vot. Pe 

buletin este înscris un singur candidat, pentru că sunt doi viceprimari și avem astăzi două 

buletine de vot, deci vor fi fiecare pe buletine separate. Vot valabil exprimat înseamnă că nu 

tăiați numele persoanei respective. Dacă nu sunteți de acord, tăiați numele persoanei 

respective. Da? Deci, așa se procedează la votare. Dacă nu tăiați numele persoanei 

respective, deci încă o dată,  votul este valabil . Dacă îl tăiați, înseamnă vă votul este nul...nu 

este valabil.Da?  Primii trei consilieri sunt invitați... 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Doamna secretar. 

 

 D-na Marcela Enache  

 Vă rog! 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Înainte de a se trece la procedura de vot, din eleganță, și dacă există disponibilitate, 

ar fi bine ca cei doi candidați să se prezinte, să știm și noi... 

 

 Se fac comentarii în sală. 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 În câteva minute. Eu am cerut...din eleganță... 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Domnu' consilier, noi, când am făcut aceste propuneri, am analizat foarte bine 

activitatea acestor colegi pe care i-am propus. Să știți că nu i-am propus, așa, ca să fie 

propuși, i-am propus că sunt oameni extrem de competenți, care sunt cunoscuți. Nu vă mai 

spun de Răsăuțeanu care este viceprimar în funcție și cred că nimeni nu are ce să spună de 

activitatea lui, negativ. 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Da... 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Numai puțin, vă rog! Iar dl.Babu este un întreprinzător particular, este economist, de 

profesie, are activitate cunoscută și deci el reprezintă pentru noi un candidat foarte bun. 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Am înțeles, dar... 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Și din punct de vedere politic și din punct de vedere profesional. Din toate punctele 
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de vedere. Nu cred că putem acum, în cinci minute cât ne prezintă  

CV-ul, să ne dăm seama ce fel de oameni sunt. O să-i vedem în activitate. Dar  faptul că noi 

i-am propus, este o garanție. Dacă dumneavoastră propuneți așa, eu supun la vot propunerea 

dumneavoaastră, să vedem ce spune consiliul. 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Mulțumesc! 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da? 

 

 Se fac comentarii în sală. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Supun la vot propunerea domnului consilieri ca cei doi propuși pentru viceprimari 

să-și facă CV-ul. 

 Cine este pentru? Sunt 4 voturi. Cine este împotrivă? 

 Deci, propunerea dumneavoastră a fost respinsă. Mulțumesc! Trecem  la vot. 

 

 D-na Marcela Enache  

 Deci, încă o dată precizez, ca să nu ne mișcăm de două ori la cabine, veți primi 

ambele buletine de vot. Procedura este cum v-am explicat mai devreme, da? Și voi striga 

primi trei consilieri. 

 

- X - 

 Se votează,  în ordine alfabetică, la cele trei cabine de vot. 

- X - 

 Dl.Mircea Dobre 

 Rog membri comisiei de numărare a voturilor să procedeze la deschiderea urnei și 

numărarea voturilor. 

- X – 

 

  

 Dl.Mircea Dobre 

 Vă rog să luați loc, să vă anunț rezultatul votului pentru funcțiile de viceprimar. Deci, 

comisia de numărare a voturilor a constatat, pentru dl.viceprimar Babu Dumitru: 16 voturi 

pentru, 9 împotrivă. Deci, domnul Babu Dumitru este ales viceprimar, întrucât numărul de 

voturi este....e vorba de majoritate simplă.Domnul Răsăuțeanu: 15 voturi pentru, 10 voturi 

împotrivă. Și dumnealui este ales în funcția de viceprimar. Îi felicităm! 

 Supun la vot hotărârea de alegere a domnilor viceprimari, separat. 

 Pentru dl.Babu Dumitru. 

 Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Se abține cineva? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Să înțeleg că aici s-a votat în unanimitate? 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 În unanimitate, da, sigur. Pentru dl.Răsăuțeanu. 

 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc! 

 Deci, prin vot deschis, hotărârea a fost votată în unanimitate.... 
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 D-na Marcela Enache 

 Avem o abținere. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da, o abținere. 

 

 Se fac comentarii în sală. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Poftim? 

 

 Dl.George-Andrei Popescu 

 M-am abținut la amândouă. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Nu e...Toată lumea a votat pentru, nu a fost nici o abținere. Noi trebuie să păstrăm o 

acuratețe a votului, nu putem să interpretăm altfel... 

 

 Se fac comentarii în sală. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Consemnați în procesul verbal că a fost o singură abținere la vot, pentru cele două 

hotărâri de viceprimari și....  

 

 Se fac comentarii în sală. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Ca să consemnăm corect în procesul-verbal. Deci, dl.Popescu s-a abținut la ambele 

hotpărâri. Și pentru ați votat și dumneavoastră, cei de la Partidul Național Liberal, că nu am 

înțeles? 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da, doamnă, s-a votat pentru. 

 

 Reprezentanții PNL confirmă. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Da, deci s-a votat pentru. Deci, la cele două hotărâri, o singură abținere am avut. 

 Mulțumesc frumos! 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Dau cuvântul domnului prefect. 

 

 Dl.Adrian Viorel Nicolaescu 

 Mulțumesc! Domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și 

domnilor invitați, în calitate de prefect, am constatat că ședința de constituire s-a desfășurat 

conform normelor legale, inclusiv prin depunerea jurământului de către domnul primar, 

astfel că, începând cu ziua de astăzi, autoritățile administrației publice locale ale 

municipiului Constanța sunt în...regulă, avem consiliu local, avem primar. Pentru acest lucru 

doresc să vă felicit în nume personal și în numele Guvernului României. În continuare, v-a 

trebui să mă retrag, că am o misiune la fel de importantă: constituirea consiliului local la 

Mangalia, unde v-a trebui să particip, dar nu inainte de a vă ruga să lucrați cu tot ce puteți 
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dumneavoastră mai bine pentru interesul constănțenilor, să faceți ca, într-adevăr, Constanța 

să fie un oraș european. Ne dorim cu toții să trăim într-un oraș modern, cu tot ceea ce 

înseamnă servicii, utilități și oamenii care și-au pus nădejdea în dumneavoastră să vadă 

realizările pe care dumneavoastră vi le propuneți. Mult succes în continuare! Succes! Și îmi 

doresc ca în calitate de prefect să văd că există o colaborare permanentă între cele două 

instituții! Mult succes în continuare! Mulțumesc! 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Mulțumim, domnului prefect! Noi ne desfășurăm lucrările în continuare și trecem la 

alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului local. Ca mod de lucru vă propun: se face 

propunere pentru fiecare comisie, o votăm, trecem la următoarea. Totul este prin vot secret. 

Folosim cabinele de vot pe care le avem acolo, în așa fel încât să terminăm cât mai repede 

constituirea acestora. Începem cu Comisia nr.1- prognoze economico-sociale, buget, finanţe 

şi administrarea domeniului public şi privat, pentru care Partidul Social Democrat…Comisia 

este formată din 5 membri. Partidul Social Democrat face trei propuneri. Vă rog să notați: 

Dobre Mircea, Babu Dumitru și Andreiaș Marius. Aștept și de la celelalte formații politice, 

propunerile.  

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Câte propuneri putem să facem în comisia asta? 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Sunt 5 membri… 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 În total sunt cinci membri? 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da, 5 membri. Noi am propus trei și dumneavoastră…dacă dorește și PMP-ul, faceți 

și dumneavoastră una, face și PMP-ul una… 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Noi facem două propuneri. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Deci, dumneavoastră propuneți doi membri. Spuneți-ne numele, tare, la microfon, ca 

să înregistrăm. 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 Pentru această comisie propunem pe dl.Constantin Victor și Căliminte Horia. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da, s-au înregistrat cele două propuneri. Dacă mai sunt alte propuneri? Comisia este 

formată din cinci… 

 

 Se fac comentarii în sală. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Mai aveți propuneri? 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Mai sunt și alte propuneri? 
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 Dl.Secil-Givan Cantaragiu 

 De la PMP îl propunem pe dl.Zabara. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 PMP îl propune pe dl.Zabara. Deci, avem 6 propuneri pe 5 posturi. Asta e. La vot o 

să vedem ce iese. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Deci, completăm buletinul de vot. Vă rog să verificați dacă s-a consemnat corect. 

Dl.Dobre Mircea, dl.Babu Dumitru, dl.Andreiaș Marius, dl.Constantin Victor, dl.Căliminte 

Horia și dl.Zabara Alexandru. 

 

 D-na Daniela Schell 

 Le multiplic și… 

 

 D-na Marcela Enache 

 Între timp, trecem la cealaltă comisie, Comisia 2. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Trecem la Comisia nr.2 - de organizare şi dezvoltare urbanisticǎ, realizarea lucrǎrilor   

publice, protecţia mediului înconjurǎtor, conservarea monumentelor istorice şi de 

arhitecturǎ, formată tot din 5 membri. Noi facem propunerile din partea Partidului Social 

Democrat : Răsăuțeanu Costin și Pîrvulescu Valentin. Mai sunt încă trei…Mai așteptăm trei 

propuneri din partea dumneavoastră. 

 

 Dl.Victor Constantin 

 Din partea PNL avem două propuneri : Andrei Mihaela și Rezeanu Romeo. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Mulțumesc! PMP? 

 

 Dl.Alexandru Zabara 

 Din partea PMP îl propunem pe dl.Cantaragiu Secil. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Dl.Cantaragiu. Da. Ați completat correct cele cinci propuneri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Da, vă rog să verificați dacă ați completat corect: dl.Răsăuțeanu Costin, dl.Pîrvulescu 

Gabriel, d-na Andrei Mihaela, dl.Rezeanu Romeo și dl.Cantaragiu Secil-Givan.  

 

 D-na Virginica Iorescu 

 Da. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Vă rog frumos să completați și acest buletin de vot. Felicia, te rog frumos să scri 

pentru Comisia 3. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Trecem la Comisia 3 - servicii publice, comerţ, turism şi agrement. Aici…sunt 7 
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consilieri care fac parte din această comisie. Noi, din partea Partidului Social Democrat, 

propunem 2 consilieri : Marin Aurelian și Patrichi Teodor. Așteptăm cinci propuneri sau, mă 

rog, cel puțin cinci din partea celorlalte formațiuni politice. 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 PNL-ul propune trei oameni:d-na Văsii Cristina, dl.Solomon Ioan și d-na Câmpeanu 

Adriana. 

 

 Dl.Secil-Givan Cantaragiu 

 Partidul Mișcarea Populară îl propune pe dl.Papuc. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Mai avem un loc, mai așteptăm o propunere. Domnul Popescu, nu doriți să faceți 

parte din  comisie? Nu doriți. Nu, puteți face parte și din două, nu contează.omentarii în sală. 

 

 Se fac comentarii în sală. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

Trebuie să țineți cont de o chestiune. Un consilier poate face parte din maxim trei comisii. 

Da? 

 

 Se fac comentarii în sală. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da, poftiți! 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 La această comisie, PNL îl propune și pe dl.Victor Constantin. 

  

 D-na Marcela Enache 

 Mai verificăm o data dacă a fost consemnat corect. Deci, pentru comisia 3: dl.Marin 

Aurelian, dl.Patrichi Teodor, d-na Văsii Cristina, dl.Solomon Ioan, d-na Câmpeanu, dl.Papuc 

Cătălin și dl.Constantin Victor. 

 

 Dl.Secil-Givan Cantaragiu 

 Și din partea PMP îl propun pe dl.Zabara. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Tot pentru comisia 3, da? Deci, mai avem o propunere pentru comisia 3, dl.Zabara 

Alexandru.Ați completat, da? Trecem la comisia 4.  

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Trecem la Comisia 4 - pentru activitǎţi ştiinţifice, învǎţǎmânt, sǎnǎtate, culturǎ, sport, 

culte şi protecţie socialǎ. Aici sunt tot 5 consilieri. PSD-ul propune pe : dl.Florea Răzvan-

Ionuț, d-na Nicolae Irinela și d-na Cojoc Marioara. 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 PNL-ul propune pe d-na Câmpeanu Adriana și d-na Trandafir Raluca. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 S-au completat cele cinci locuri. Dacă mai doriți? Dacă nu, rămâne așa. Bine. 

Mulțumesc! 
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 D-na Marcela Enache 

 Deci, încă o dată,  d-na Cojoc Marioara, la comisia 4, dl.Florea Răzvan, d-na Nicolae 

Irinela, d-na Câmpeanu Adriana și d-na Trandafir Raluca. Da? Comisia 5. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Avem comisia 5 - pentru administraţie publicǎ, juridicǎ, apǎrarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi a libertǎţilor  cetǎţeanului. Aici avem 5 consilieri. Din partea PSD 

propunem pe Teodoru Adriana, Vișan Gabriel și Dede Perodin. Așteptăm propuneri și de la 

celelalte formațiuni politice. 

 

 Dl.Andrei-George Popescu 

 Mă autopropun și eu aici. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Da, dl.Popescu. A patra. Mai avem un loc aici sau, mă rog, două propuneri... 

 

 Dl.Romeo-Caius Rezeanu 

 PNL are două propuneri la comisia aceasta: dl. Avătavului Costin și d-na Arghirescu 

Adriana. 

  

 Dl.Cătălin-Florin Papuc 

 Din partea PMP îl propunem pe dl.Cantaragiu. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Verificăm, acum. Teodoru Adriana, Vișan George, Dede Perodin, Popescu George-

Andrei, dl.Avătavului și d-na Arghirescu. Da? 

 

 Se fac comentarii în sală. (Mai spuneți o data, că a mai fost o propunere, dl.Secil.) 

 

 D-na Marcela Enache 

 Da, imediat. Deci, Teodoru Adriana, Vișan George, Dede Perodin, Popescu George-

Andrei, Avătavului Costin-Valeriu și Arghirescu Adriana. 

  

 Se fac comentarii în sală. ( Și mai e una.) 

 

 D-na Marcela Enache 

 Mai avem o propunere. Da? Dl.Cantaragiu, da? 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Ați ținut cont de recomandarea să nu facă parte din mai mult de trei comisii, da? 

 

 Se fac comentarii în sală. (Da.) 

  

 Dl.Mircea Dobre 

 Luăm o pauză de 5 minute și peste 5 minute se începe distribuirea buletinelor și 

puteți vota. 

 

- X – 

 D-na Marcela Enache 

 Dacă sunteți amabili, domnilor consilieri, doamnelor consilier, să luați loc în sală, 
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începem procedura de vot. Dacă este toată lumea în sală?Deci, vom trece la votarea celor 

cinci comisii de specialitate. Veți primi pentru fiecare comisie câte un buletin de vot. Aici, 

veți găsi pe buletinul de vot ”DA” și ”NU”. Dacă sunteți de acord cu persoana respectivă, 

înconjurați”DA”, dacă nu sunteți de acord, înconjurați ”NU”. DA? Deci, aici avem o altă 

modalitate de a vota, numai tăiem, înconjurăm ”DA” sau ”NU”, în funcție de opțiunea 

dumneavoastră.Voi striga, tot așa, în ordine alfabetică, ca să mergeți la vot pentru Comisia 

nr.1. 

- X - 

 Se votează,  în ordine alfabetică, la cele trei cabine de vot, pentru Comisia nr.1. 

- X - 

 

 D-na Marcela Enache 

 Dacă s-a terminat votarea, membri Comisiei de numărare a voturilor sunt invitați la 

numărarea voturilor. Aveți și procesul-verbal  de constatare a rezultatelor, la Secretariat. 

- X - 

 Dl.Mircea Dobre 

 Trecem la votarea Comisiei nr.2. 

- X - 

Se votează,  în ordine alfabetică, la cele trei cabine de vot, pentru Comisia nr.2. 

- X – 

 D-na Marcela Enache 

 Dacă s-a terminat votarea, membri Comisiei de numărare a voturilor sunt invitați la 

numărarea voturilor. Aveți și procesul-verbal  de constatare a rezultatelor, pentru Comisia 

nr.2,  la Secretariat. Între timp, noi vom împărți buletinele pentru Comisia nr.3. Vă aduc 

aminte încă o data procedura de vot. Deci, prin încercuire, votați ”DA” sau ”NU”, altfel, 

buletinele nu sunt valabile. Deci, pentru Comisia nr.3, începem votarea. O să voteze după 

aceea și membri Comisiei de numărare a voturilor. 

- X - 

 Se votează,  în ordine alfabetică, la cele trei cabine de vot, pentru Comisia nr.3. 

- X – 

 D-na Marcela Enache 

 Comisia de numărare a voturilor a terminat de numărat? Poftiți și dumneavoastră la 

vot. Domnul președinte o să anunțe rezultatul votului pentru comisiile 1 și 2. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Deci, din cei 6 membri propuși au rămas 5, fără Constantin Victor care nu a întrunit 

majoritatea. 

La Comisia nr.2: 

- Răsăuțeanu Costin Ioan  24 de voturi pentru, 1 anulat; 

- Pîrvulescu Gabriel-Valentin  23 de voturi pentru, 2 împotrivă; 

- Andrei Mihaela   20 de voturi pentru, 3 împotrivă, 1 anulat; 

- Rezeanu Romeo-Caius  21 de voturi petru, 3 împotrivă, 1 anulat; 

- Cantaragiu Secil-Givan   23 de voturi pentru, 1 împotrivă, 1 anulat. 

 Deci, toate cele 5 propuneri au întrunit majoritatea și s-a constituit comisia. 

Haideți să trecem la vot pentru Comisia 4. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Deci, încă o data, vă rog frumos, pentru persoana cu care sunteți de acord, încorjurați 

”DA”;pentru persoana cu care nu sunteți de accord, înconjrați ”NU”. Vă rugăm frumos, mai 

multă atenție.Începem procedura de vot pentru Comisia nr.4. 

- X - 

 Se votează,  în ordine alfabetică, la cele trei cabine de vot, pentru Comisia nr.4. 
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- X – 

 

 D-na Marcela Enache 

 Membri Comisiei de numărare sunt rugați să voteze pentru Comisia 4. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Avem rezultatul votului și pentru Comisia nr.3. Îi dau citire: 

- Marin Aurelian  23 de voturi pentru, 2 împotrivă, 0 anulate; 

- Patrichi Teodor  24 de voturi pentru, 1 împotrivă; 

- Văsii Cristina- Andreea 22 de voturi pentru, 3 împotrivă; 

- Solomon Ioan   23 de voturi pentru, 2 împotrivă; 

- Câmpeanu Adriana  21 de voturi pentru, 4 împotrivă; 

- Papuc Cătălin   23 de voturi pentru, 2 împotrivă; 

- Constantin Victor  20 de voturi pentru, 4 împotrivă; 

- Zabara Alexandru   5 voturi pentru, 16 împotrivă, 4 anulate. 

 Nu a trecut Zabara Alexandru. Deci, comisia este constituită din numărul de 7 

membri, așa cum a fost propusă inițial. O să trecem acum să votăm Comisia 5 și aș vrea să 

vă propun ca din Comisia 5 să facă parte nu 5 membri ci 7 membri. Dacă sunteți de acord. 

 Cine este pentru? Mulțumesc! Dacă e cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

 

 Se votează, în unanimitate, pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Deci, din Comisia 5 o să facă parte 7 membri. Începem votul. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Începem procedura de votare pentru Comisia nr.5. 

- X - 

 Se votează,  în ordine alfabetică, la cele trei cabine de vot, pentru Comisia nr.5. 

- X – 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Avem rezultatul votului și pentru Comisia nr. 4. Îi dau citire: 

- Florea Răzvan   22 de voturi pentru, 3 împotrivă; 

- Nicolae Irinela  22 de voturi pentru, 2 împotrivă, 1 anulat; 

- Cojoc Marioara  22 de voturi pentru, 2 împotrivă, 1 anulat; 

- Câmpeanu Adriana  22 de voturi pentru, 2 împotrivă, 1 anulat; 

- Trandafir Raluca  22 de voturi pentru, 2 împotrivă, 1 anulat. 

 Deci, comisia este aprobată în forma propusă. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Am următoarea rugăminte. La terminarea numărării pentru Comisia 5, vom striga 

componența fiecărei comisii, cu rugămintea de a vă retrage, membri comisiei, într-un colț al 

sălii, să puteți să vă alegeți un președinte și un secretar al comisiei. Veți întocmi un proces-

verbal cu rezultatul votării dumneavoastră pe care ni-l veți înmâna și îl vom depune la 

dosarul ședinței de constituire. Deci, pentru fiecare comisie vă veți alege un 

președinte...Numai puțin, să se voteze și Comisia 5, să vedem rezultatul, și voi striga din nou 

membri fiecărei comisii. Vă veți retrage într-un colț și vă veți stabili un președinte și un 

secretar. 

- X - 
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 Dl.Mircea Dobre 

 Avem rezultatul votului și la Comisia nr.5: 

- Teodoru Adriana  24 de voturi pentru, 1 anulat; 

- Vișan George   24 de voturi pentru, 1 anulat; 

- Dede Perodin   24 de voturi pentru, 1 anulat; 

- Avătavului Costin  23 de voturi pentru, 1 împotrivă, 1 anulat; 

- Arghirescu Adriana  22 de voturi pentru, 2 împotrivă, 1 anulat; 

- Cantaragiu Secil  24 de voturi pentru, 1 împotrivă; 

- Popescu George  19 voturi pentru, 5 împotrivă, 1 anulat. 

        Deci, comisia este validată de dumneavoastră în forma în care a fost propusă.  

 Mulțumesc !  

  

 D-na Marcela Enache 

 Acum, puțină atenție. Voi da citire componenței fiecărei comisii, care se retrage și-și 

alege președintele și secretarul. Da? Deci, pentru Comisia 1: dl.Dobre, dl.Babu Dumitru, 

dl.Andreiaș Marius, dl.Căliminte, care nu este, și dl.Zabara Alexandru. Deci, sunt invitați 

aici, la pupitru. Pentru Comisia nr.2: dl.Răsăuțeanu, dl.Pîrvulescu, d-na Andrei Mihaela, 

dl.Rezeanu Romeo și dl.Cantaragiu Secil-Givan. Sunt invitați.Pentru Comisia nr.3: dl.Marin 

Aurelian, dl.Patrichi, care nu este, d-na Văsii, dl.Solomon, d-na Câmpeanu, dl.Papuc, 

dl.Constantin Victor. Deci, este Comisia nr.3. Deci, unde vă așezați? Undeva, într-un colș, 

acolo. Comisia nr.4: dl.Florea, d-na Nicolae Irinela, d-na Câmpeanu și d-na Trandafir 

Raluca. Doamna Câmpeanu este la două comisii, da. Comisia 5: d-na Teodoru Adriana, 

dl.Vișan, dl.Dede, dl.Avătavului, d-na Arghirescu Adriana, dl.Cantaragiu Secil și dl.Popescu 

George. Domnul Cantaragiu este și dumnealui în două comisii, văd. 

 

- X – 

 D-na Marcela Enache 

 La Comisia 1 a fost ales președinte domnul Dobre Mircea și secretar dl.Zabara 

Alexandru. 

 Procesul-verbal de la Comisia 2: - președinte dl.Cantaragiu Secil ; - secretar d-na 

Mihaela Andrei. 

  

- X – 

 

 D-na Marcela Enache 

 La Comisia nr.4, președinte este d-na Trandafir Raluca; secretar este d-na Câmpeanu 

driana-Teodora. 

- AX – 

 D-na Marcela Enache 

 Deci, la Comisia nr.5 avem: - președinte, d-na Arghirescu Adriana și  secretar 

dl.Dede Perodin. 

- X – 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem și rezultatul de la Comisia nr.3:  președinte este dl.Papuc Cătălin și secretar 

dl.Constantin Victor. Felicitări, pentru toată lumea! Să știți că vă așteaptă munca pe măsură. 

Cei mai vechi știți cum sunt ședințele. 

 

  

 Dl.Mircea Dobre 

 Suntem la final și vreau să vă supun la vot hotărârea, în totalitate, de constituire a 

comisiilor de lucru ale Consiliului local. 
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 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 25 de voturi pentru. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

 Deci, 25 de voturi pentru. Am încheiat ședința. Vă mulțumesc! Ne apucăm de treabă. 

 La revedere! 

     

     PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, 

   

    Mircea Dobre      

                     

    

     

    ASISTENȚI,  

    

 

 Avătavului Costin-Valeriu    Papuc Cătălin-Florin 

       

 

    

 

     SECRETAR, 

     

                       Marcela Enache 

 

 

 


