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   PROCES-VERBAL 
   
 Încheiat astăzi, 31.10.2018 orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa. 
 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 Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate  
al primarului şi reprezentanţi ai mass-mediei. Ședința este publică și este 
condusă de domnul consilier Patrichi Teodor, conform HCL nr. 314/31.07.2018. 
 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Bună ziua doamnelor și domnilor! Să începem ședința de consiliu local al 
municipiului Constanța, ședință ordinară, astăzi, miercuri 31 octombrie 2018. 
Înainte de a începe ședința, astăzi va intona imnul României și imnul Dobrogei 
domnul Marius Eftimie – solist în cadrul Teatrului Național de Operă și Balet ”Oleg 
Danovski”.  
 
Se intoneaza imnul României și imnul Dobrogei. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim pentru acest moment deosebit, domnul Marius Eftimie – Teatrul 
Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski”. Mulțumim mult! 
Doamna secretar, vă rog prezența. 
 
D-na Marcela Enache 
26 de consilieri prezenți. Absentă doar d-na Arghirescu care este într-o delegație, 
deci absent motivat. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim! În cadrul convocatorului de astăzi avem retrase următoarele 
puncte: numărul 21, 54, 64 și 65. De asemenea avem și o ordine suplimentară 
cu două puncte. 
Înainte de a intra în ordinea de zi, avem 4 persoane înscrise la cuvânt. Vă propun 
având în vedere ordinea de zi lungă, să le acordăm cuvântul pentru 2 minute 
fiecare. Supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă 
mulțumesc. Dăm cuvântul domnului Andrei Mihai Tănase. Vă rog, aveți 2 minute. 
 
Dl. Andrei Mihai Tănase 
Bună ziua domnule primar, stimați consilieri locali! Astăzi am vrut să iau cuvântul 
datorită punctului 9 de pe ordinea de zi și anume aprobarea numărului și 
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cuantumului burselor aferente semestrului școlar semestrului I din anul școlar 
2018-2019. Văzând proiectul de hotărâre am observat faptul că cuantumurile au 
rămas la exact aceeași valoare care era stabilită și în septembrie 2017. Din 
păcate de atunci și până acum rata inflației a crescut la 5%, deci și nominal 
valorile burselor sunt aceleași. Real, ele au scăzut. Astfel ele nu mai corespund 
cu nevoile și interesele pe care elevii le au. De asemenea, încă din septembrie 
2017 noi am făcut câteva propuneri referitor la raportarea valorilor burselor la 
salariul minim pe economie, în felul în care urmează: 95 lei bursa de merit ceea 
ce înseamnă 5% din salariul minim pe economie, 285 lei bursa de studiu ceea ce 
înseamnă 15% din salariul minim pe economie și 380 lei bursa de student de 
performanță și ajutor social. După calculele efectuate de noi, asta ar însemna 
suplimentarea bugetului pentru burse cu aproximativ 9 milioane de lei. Dar cauza 
este una nobilă întrucât 200 de lei nu sunt suficienți pentru un elev care deși a 
avut ghinionul să își piardă unul dintre părinți sau să sufere de o boală cronică, 
care sunt criteriile de acordare a bursei sociale, are și norocul de a primi 200 lei 
din partea primăriei pentru care el să-și desfăsoare activitatea școlară . Tocmai 
de aceea solicităm ca pentru următoarea ședință, să se propună un proiect cu 
modificare a acestuia în care să fie prevăzute valorile burselor solicitate de noi 
raportate la nevoile elevilor. Vă mulțumesc frumos! 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Mulțumim, domnule Tănase, v-ați încadrat și în timp. Dau cuvântul domnului 
Antoneag Mihai. Aveți mai multe puncte la care doriți să luați cuvântul, vă rog! 
 
Dl. Mihai Antoneag 
Avem punctul 6 și punctul 68 referitoare la RATC. Mulțumim pe această cale că 
ați desființat transportul ecologic în Constanța și lipsesc cu desăvârșire stațiile de 
așteptare. Stațiile vechi pe traseele vechi au fost construite de comuniști. Avem 
la punctele acestea stații de încărcare auto (...) 
Au rămas în subteranul Constanței sute și tone de cupru. Se poate recupera și 
refolosi. Un an de zile nu s-a reglementat problema amenzilor de la RATC. Dacă 
un infractor este prins nu poate să fie tras la răspundere, să fie comutată 
amenda în zile de muncă în folosul comunității. (...) 
Punctul 24, dacă se are în vedere afișarea pe străzile Constanței a programului 
de măturat strada, adică să fie ridicată mașina în zilele respective când se 
efectueaza (...). 
Punctele 25, 26.. nu intrăm aici pentru că acolo cartierul ”alandala”, 
Compozitorilor... e jale ce e acolo... 
Punctele 27,28,29,30... 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Domnule Antoneag, vă multumim mult, dar dumneavoastră oricum ați luat tot 
convocatorul de astăzi la rând. Nu este o dezbatere publică astăzi. 
 
Dl. Mihai Antoneag 
Mă doare sufletul de acest oraș pentru că nu este gospodărit cum trebuie.  
 
Dl. Teodor Patrichi 
Dau cuvântul domnului Belu Sorin. V-ați înscris pentru punctele 55 și 65. Atenție, 
punctul 65 este retras. Aveți 2 minute. 
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Dl. Belu Sorin  
Bună ziua! Belu Sorin – Grup Civic Baricada Verde. În legătură cu proiectul 55 
cerem ca acest punct să nu fie votat pentru că trebuie să ne amintim că în 2015 
domnul primar care atunci era viceprimar cu atribuții de primar, primul lucru care 
ni s-a spus a fost că va face un PUG al orașului Constanța și registrul spațiilor 
verzi. Ca să venim în 2018 și să derogăm până în 2023, nu știu dacă este 
normal. Doar atât am avut de spus. Vă mulțumesc!  
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim, domnule Belu Sorin! Dau cuvântul domnului Voicu Dumitru.  
 
Dl. Dumitru Voicu 
Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că ați început cu o diversiune. Ceea 
ce ați afișat prima dată, ați întors și nu am mai avut timp să subliniez noul 
program.  
 
Dl. Decebal Făgădău 
Vă referiți la Palazu? 
 
Dl. Dumitru Voicu 
În primul rând dumneavoastră ați greșit că nu ați făcut un audit ca să vedeți în 
ce situație e RATC-ul. Și în al doilea rând, chestia cu această nouă entitate în 
transporturi este un fel de ”cămilă”. Și la punctul nr. 16 ziceți că vreți să faceți 
un proiect care să încurajați să fim cât mai mulți și cât mai sănătoși. De ce nu, 
până acum consiliul local nu a dispus în anumite zile sau în anumite porțiuni 
unde este un grad foarte mare de poluare să se circule ”hipo”.. Nu râdeți pentru 
că este un transport .. Noi suntem ecologiști nu? Duceți-vă de exemplu la casa 
de cultură ... Asta a fost observația mea la punctul nr. 16!  
 
Dl. Teodor Patrichi 
Domnule Voicu, vă mulțumim!  
 
Dl. Teodor Patrichi 
Supun votului dumneavoastră convocatorul de astăzi cu cele 71 de puncte dintre 
care au fost retrase cele 4 puncte. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
Supun la vot și ordinea suplimentară cu cele 2 puncte. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.  
Punctul nr. 1: ”Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.09.2018”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
26 de voturi. Proiectul nr. 2: ”Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2018”.  
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
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Dl. Teodor Patrichi 
26 de voturi. Proiectul nr. 3: ”Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al RAEDPP Constanța pe anul 2018”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
26 de voturi. Proiectul nr. 4: ”Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al RADET Constanța”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
26 de voturi. Proiectul nr. 5: ”Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al SC Confort Urban SRL 
Constanța”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Mihaela Andrei 
Dacă îmi permiteți, domnule președinte. Aș vrea să am o scurtă intervenție. Aș 
vrea să aduc la cunoștința primarului și a colegilor consilieri locali, că în cadrul 
comisiei de urbanism am rugat directorul serviciului Confort Urban să prezinte un 
raport de activitate, de 3 ori. Acest raport de activitate nu a fost... sau solicitarea 
nu a fost onorată nici până la data prezentei. Aș fi vrut să văd și eu un raport de 
activitate în care să fie scris care străzi au fost asfaltate în 2018, care este suma 
corectă pentru asfaltarea acestor străzi, care este planul de asfaltare pentru 
următoarele 3-6 luni de către Confort Urban, care sunt criteriile pentru care se 
aleg asfaltarea acestor străzi si ordinea de prioritate a acestora. Am rugămintea 
cum am spus, domnule primar dacă dumneavoastră cunoasteți un raport de 
activitate în acest sens, să îl puneți la dispoziția consilierilor locali. Mulțumesc. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim, doamna consilier! Din ce știu eu, raport de activitate al SC Confort 
Urban SRL a fost prezentat în comisia nr. 3, sunt sigur că îl puteți consulta și 
dumneavoastră.  
Supun la vot proiectul nr. 5 în întregime. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
26 de voturi. Proiectul nr. 6: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al  RATC Constanța pe anul 
2018”.  
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 7: ”Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosal SRL Constanța 
pentru anul 2018”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 8: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării 
Regiei Autonome de Transport în Comun prin transformare în societate 
pe acțiuni cu denumirea de „CT BUS S.A.” 
Vă rog doamna consilier! 
 
D-na Cristina Andreea Văsii 
Am și eu o întrebare referitor la consiliul de administrație. De regulă, când se 
alege consiliul de administrație, există un vot secret, ceea ce .. scuzați expresia 
dar este deja ”servit” în proiectul de hotărâre. Adică este vechiul consiliu de 
administrație pe care noi l-am prelungit de câteva ori, ca fiind temporar, iar 
pentru acesta nu au fost efectuate discuții referitor la propuneri, pur și simplu 
ne-ați ”servit” vechii membri. Ceea ce nu mi se mare normal atâta timp cât noi 
reînființăm societatea.  
 
Se fac comentarii în sală.  
 
Dl. Teodor Patrichi 
Se vor împărți buletine de vot. Vă rog.  
Cu acordul dumneavoastră, o să citesc și următoarele proiecte.  
 
Se fac comentarii în sală. 
 
D-na Marcela Enache 
Deci dumneavoastră vă exprimați prin vot secret cu privire la persoanele 
desemnate în consiliul de administrație. Vom vedea care din aceste persoane vor 
întruni numărul de voturi necesar, cele care vor întruni numărul de voturi rămân 
în consiliul de administrație, după care se aprobă în întregime hotărârea, mai 
puțin cei care nu au întrunit numărul de voturi și la care ar trebui să se revină cu 
alte propuneri.  
 
Se fac comentarii în sală. (Dar nu era normal să se aprobe o hotărâre simplă? 
Referitor la acești membri?)  
 
D-na Marcela Enache 
Nu era neapărat nevoie să se facă, pentru că am mai avut astfel de hotărâri în 
care erau cuprinse și comisii și dumneavoastră le-ați votat. 
Se fac comentarii în sală. 
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Dl. Decebal Făgădău 
Sărut-mâna doamnelor, bună ziua domnilor! Vă salut, dragi participanți la 
ședință. Văd că acest proiect de hotărâre suscită interes și mă bucură acest 
lucru. Mi-aș dori să vă preocupe mai mult soarta transportului public decât 
numele. Actualii membri ai consiliului de administrație ai RATC au mandate în 
urma unei proceduri de selecție pentru 4 ani de zile. Dacă vreți, putem să îi 
ținem pe dânșii la RATC, care nu va mai exista și să organizăm o altă procedură 
de selecție atâta vreme cât vorbim de reorganizarea unei entități juridice 
înregistrată conform legilor din România și să ne trezim cu 4 procese. Deci aceste 
întrebări, sincer nu știu de unde v-au venit dar în niciun caz din cunoașterea 
legii. Deci efectiv, noi transformăm o regie existentă cu structuri funcționale, 
într-o altă formă de organizare juridică. Nu umblăm la membri, nu umblăm la 
statutul de personal, nu umblăm la buget. Ci aprobați, dacă doriți, reorganizarea. 
Mulțumesc!  
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim, domnule primar! Comisia de numărare a voturilor, vă rog! 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Cât se numără voturile, vă pot spune. Da, pentru că m-au ales constănțenii, am 
propus acest nume, toate companiile și toate reorganizările vor purta sintagma 
”CT” de la Constanța, așa că așteptați-vă, dacă vreți veniți cu alte propuneri, n-
am niciun fel de problemă, faceți în cadrul audiențelor politice, ce pol vreți 
dumneavoastră, ce sondaj, voi ține cont de el, în funcție de.. hai să spunem.. 
dorința mea sau nu, pentru că până una alta răspund în fața constănțenilor. Iar 
regia de transport, are nevoie de consiliul local mai mult decât a avut vreodată. 
Și văd că vă blocați în niște ”flecuștețe”. 
 
Se fac comentarii în sală.  
 
Dl. Teodor Patrichi 
Voi da citire procesului-verbal. Rezultatul votului este următorul:  
Dl. Ungureanu Gheorghe: 16 voturi pentru, 5 împotrivă, 5 anulate; 
Dl. Niță Nicolae Bogdan: 17 voturi pentru, 5 împotrivă, 4 anulate; 
Dl. Fuior Cristian Dumitru: 17 voturi pentru, 4 împotrivă, 5 anulate; 
Dl. Dumitrache Aristide: 16 voturi pentru, 5 împotrivă, 5 anulate. 
Au trecut toți. Supun la vot proiectul în întregime, proiectul nr. 8 pentru 
reorganizarea RATC. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
19 voturi pentru și 7 abțineri.  
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Trecem la proiectul nr. 9: ”Proiect de hotărâre 
privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente 
semestrului I al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat”. 
Supun la vot proiectul nr. 9.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
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Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost votat. Proiectul nr. 10: ”Proiect de hotărâre privind 
modificarea HCL nr. 66/2018 pentru aprobarea numărului și 
cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2017-2018 
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat”. 
Supun la vot proiectul nr. 10.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 11: ”Proiect de hotărâre privind 
acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele sau 
concursurile școlare internaționale și profesorilor îndrumători”. 
Avem un amendament pe care îl va formula d-na secretar de municipiu. 
 
D-na Marcela Enache 
Pentru că s-au strecurat niște erori în adresa primită inițial de la Inspectoratul 
Școlar Județean, în cursul zilei de ieri am solicitat precizări și în acest sens am 
primit o adresă de revenire de la Inspectoratul Școlar Județean, înregistrată la 
noi în data de 30 octombrie, motiv pentru care vom reformula art. 2 din această 
hotărâre, astfel: ”Se aprobă acordarea de recompense financiare în valoare de 
2.000 de lei net, fiecărui profesor și persoane care au contribuit la pregătirea 
elevilor prevăzuți la art. 1 după cum urmează: profesor chimie – Dumitru Monica 
– Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, profesor fizică – Nicolescu Adrian - 
Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân, profesor biologie – Deancu Mihaela - 
Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, profesor de fizică/chimie – Zaharia Elidia -
Carmen – Școala gimnazială nr. 18, profesor fizică – Dogărescu Adina Carmen - 
Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân”, profesor fizică – Pășcălau Liliana – ”Școala 
Gimnaziala nr. 1” Lumina și dl. Pășcălău Marius care nu este cadru didactic, dar a 
fost premiat de Ministerul Educației Naționale conform anexei 2 la Ordinul 
ministrului educației naționale din 13 decembrie 2017”. Mulțumesc! 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim! Supun la vot amendamentul prezentat. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot întreg proiectul nr. 11. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 12: ”Proiect de hotărâre privind 
acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela”. 
Supun la vot proiectul nr. 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
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Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 13: ”Proiect de hotărâre privind 
acordarea unui ajutor financiar domnului Savu Florin Cristian” 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 14: ”Proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Constanţa 
în consiliile de administraţie şi comisiile pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul 
Constanţa”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Dau cuvântul domnului primar.  
 
Dl. Decebal Făgădău 
Vreau să mulțumesc comisiei de specialitate a consiliului local, ați făcut o treabă 
foarte bună, chiar mă bucur să văd implicarea dumneavoastră în activitatea 
învățământului constănțean, aș dori ca toate comisiile să aibă aceeași dinamică 
pe care o aveți dumneavoastră și după cum ați văzut la orice inițiativă ați găsit 
ușa deschisă, vă invit în continuare să vă aplecați asupra problemelor școlilor, 
pentru că în momentul de față școlile constănțene, mai mult managerii unităților 
de învățământ au nevoie de sprijinul onsiliului local. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim, domnule primar. Proiectul nr. 15: ”Proiect de hotărâre 
privind modificarea HCL nr. 55/2018 pentru aprobarea rețelei unităților 
de învățământ din municipiul Constanța pentru anul școlar 2018-2019”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 16: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT 
Municipiul Constanța la Programul „Îmbunătățirea calității aerului și 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând vehicule mai puțin 
poluante în transportul public local de persoane”  și asigurarea surselor 
financiare necesare în vederea susținerii contribuției proprii și 
cheltuielilor neeligibile, în cazul în care proiectul va fi selectat în vederea 
finanțării de către Autoritate”. 
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D-na Mihaela Andrei 
Am și eu o scurtă intervenție, domnule președinte. La punctul nr. 16 de pe 
ordinea de zi, noi nu avem proiect. Este o idee și un titlu, însă nu există 
proiectul. Aș vrea întâi să-i cer doamnei Merlă un raport cu privire la proiectele 
care sunt in derulare pe fonduri europene și care este stadiul acestora. 
Mulțumesc frumos!  
 
D-na Raluca Trandafir 
Am și eu o întrebare la proiectul acesta, pentru că e un raport de principiu, am 
înțeles ideea, mai aveți timp să depuneți? Pentru că deadline-ul este 2 
noiembrie. A început pe 31 sau 30 septembrie și 2 noiembrie. Astăzi suntem în 
31 octombrie, maine este 1 noiembrie.. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumesc, dau cuvântul domnului primar. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
În primul rând, da, ați aprobat participarea municipiului la un proiect național. În 
funcție de răspunsul pe care îl vom avea din partea celor care gestionează acest 
program național, vom vedea dacă investim într-un proiect sau nu, pentru că 
studiile nu se fac pe zâmbete. Este doar un prim apel. După cum știți, legislația 
s-a tot modificat prin ordine de ministru, prin ghiduri, iar noi am vrut să avem 
cât mai aproape de termenul de depunere o privire de ansamblu a întregului 
program, pentru că sunt mai multe alternative: să continuăm cu autobuzele 
electrice (eventual mini bus electric), să apelăm la CNG (gaz natural comprimat), 
la hibrid sau alte surse. Am venit atât de târziu, cu toate că nu cred că e târziu 
pentru că noi trebuie să transmitem doar acest acord al municipiului, ceea ce 
este o formalitate, pentru că am vrut să vedem cum evoluează și celălalt proiect 
cu 41 de autobuze; care sunt costurile neeligibile, dacă putem folosi stațiile de 
încărcare dintr-un proiect, în alt proiect – pentru că sunt linii de finanțare 
diferite, vorbim fie de fonduri structurale, fie de fonduri de mediu. Toate aceste 
detalii tehnice cred că puteau fi depășite dacă, la comisie, o chemați pe doamna 
director Merlă, fără nici un fel de problemă, vă va răspunde la toate întrebările. 
Dacă s-a ivit o oportunitate, nu văd de ce nu am exploata-o la maxim. Vă spun 
că în acest mandat intenționez ca toate autobuzele, toată flota RATC să fie 
înlocuită și gândiți-vă că vorbim de un efort substanțial, nu vorbim de decizii care 
se iau fără o minimă analiză. În situația în care participarea UAT va fi aprobată, 
da, vom veni cu un proiect concret, colegii de la actualul RATC viitorul CT BUS 
lucrează deja la dimensionarea unei flote suplimentare, astfel încât pe măsură ce 
vom adopta toate proiectele de hotărâri, pe măsură ce noua societate va înlocui 
vechia regie, pe măsură ce vom avea autoritate de transport, pe măsură ce 
începe să ne fie livrată flota, să ne gândim cum putem suplini în cadrul unui 
contract de servicii publice, operatorii care astăzi deservesc cartiere pe care 
RATC nu le operează. Avem zone noi ale Constanței, cu străzi înguste și va trebui 
să ne gândim în situația în care vom avea un singur contract de servicii publice, 
cu ce tip de flotă, cu ce pas orar va trebui să operăm aceste zone, pentru că o 
dată semnat contractul de servicii publice, el are atât compensații ce se plătesc 
de către municipalitate, cât și penalități care se rețin din facturile companiei de 
transport făcute pentru municipalitate. Deci este un subiect extrem de serios, 
tocmai de aceea vă rog: nu rămâneți ancorați în formă, ci aplecați-vă asupra 
fondului transformării companiei de transport public. Este un subiect extrem de 
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important, care credeți-mă, contează foarte mult pentru viitorul orașului. 
Mulțumesc! 
 
D-na Mihaela Andrei 
Dacă îmi permiteți, este foarte frumoasă exprimarea dumneavoastră, numai că în 
situația asta noi nu avem proiect și nu este pentru prima oară când.. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Doamna Trandafir, vă rog explicați-i! 
 
D-na Mihaela Andrei 
Data trecută am avut un proiect asemănător, în ceea ce privește Liceul Ovidius și 
ați spus că proiectul va fi depus ulterior, probabil că și acum proiectul va fi depus 
ulterior, doar că totuși ulterior ar trebui și noi să votăm. Mulțumesc.  
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim, doamna consilier. Proiectul de hotărâre de consiliu local este, 
proiectul într-adevăr de finanțare europeană va veni ulterior pentru aprobare. 
Supun în întregime proiectul nr. 16 la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Deci 25 de voturi pentru și o abținere – d-na Andrei.  
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim! Proiectul nr. 17: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind activitățile de administrație social-comunitară”. 
Supun la vot proiectul nr. 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 18: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea repartizării unor spații de locuit construite  de ANL în regim 
de închiriere din recuperări”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 19: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea închirierii unor spații cu destinația de sediu administrativ 
pentru desfășurarea activității structurilor din cadrul Primăriei 
municipiului Constanța”. 
Supun la vot proiectul nr. 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
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Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 20: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului de folosire a Complexului stadion „Gheorghe 
Hagi”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 21 este retras. Proiectul nr. 22: ”Proiect 
de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 78/2016 privind aprobarea 
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în 
unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de apă și canalizare „Apă-Canal Constanța” în care își 
desfășoară activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanța și a 
Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de furnizare cu 
apă și de canalizare”. 
Supun la vot proiectul nr. 22. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 23: ”Proiect de hotărâre privind 
modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare 
a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
privat din municipiul Constanța”. 
Supun la vot proiectul nr. 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 24: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și 
depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă 
de pe raza teriorială a municipiului Constanța”. 
Supun la vot proiectul nr. 24. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
19 voturi pentru și 7 abțineri. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 25: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de 
fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din 
municipiul Constanța - Cartier Compozitori – Etapa I”. 
Supun la vot proiectul nr. 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 26: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de 
fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei stradale din 
municipiul Constanța - Cartier Baba Novac - Etapa I”. 
Supun la vot proiectul nr. 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 27: ”Proiect de hotărâre privind 
alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin 
financiar Parohiei „Sfinții Patru Mucenici de la Niculițel”. 
 
Dl. Romeo Caius Rezeanu 
Dacă îmi dați voie.. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă rog, domnule consilier. 
 
Dl. Romeo Caius Rezeanu 
Bună ziua! Sunt Romeo Rezeanu, consilier local! Sunt membru în consiliul de 
administrație la Colegiul Constantin Brătescu – pedagogic și am remarcat că și 
anul acesta părinții au fost nevoiți să scoată din buzunar câte 500 de lei ca să se 
înființeze clasa 0 – step by step. În medie așa, s-au cheltuit cam 2500 de euro. 
Am însumat banii pe care primăria vrea să îi dea acestor 5 biserici, am constatat 
că sunt aproape 60.000 euro din care s-ar fi putut reabilita complet 20 de săli de 
clasă pentru clasa 0, însemnând: mobilier, material didactic specific, parchet, 
zugrăveală, absolut tot și ar fi fost bine și pentru copiii aceștia, dar și pentru 
părinții lor să începem măcar o dată un an școlar cu acest fel de priorități. A da 
banii bisericilor... ați spus dumneavoastră domnule primar că sunteți sensibil la 
sondaje de opinie, la referendumuri ar fi trebuit să fiți sensibil și ați văzut că 
bisericile nu mai sunt o prioritate. Faptul că nu mai sunt bani de la enoriași ar 
trebui să îi pună pe gânduri pe cei de la Arhiepiscopie, pentru că domnul 
Tănăsescu (Eugen Tănăsescu – purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei Tomisului) 
spunea că este nevoie de un număr din ce în ce mai mare de biserici, pentru că, 
vezi Doamne, nu mai încap actualii enoriași în biserici; ori constatăm că nici 
pentru cele care sunt, nu mai sunt enoriași care să dea bani! De asta consider că 
știți, suntem la un capăt al Europei, în nord – Finlanda, în vest – Irlanda, în sud – 
Malta, sunt țări recunoscute pentru niște eforturi în învățământ formidabile! Ori, 
noi, ce constatăm? Nu dăm bani la copii să-și reabiliteze  clasele și dăm bani la 
biserici în continuare… Din cauza asta cred că ar trebui să ieșim din paradigma 
asta, pentru biserici și să ne resetăm noi, mental… cred că asta vor cetățenii 
acestui oraș. Să ieșim un pic din ... nu aș vrea să folosesc cuvinte grele, precum 
„ipocrizie” sau „fățărnicie”, să fim niște oameni liberi cu o gândire liberă și pe 
primul loc să fie în primul rând copiii. Mulțumesc! 
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Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim, domnule consilier. Personal cred că este de identitate națională 
faptul că suntem creștini-ortodocși și ați comparat dumneavoastră niște țări din 
altă parte a Europei, de altă religie, adoptată la nivel național în țările respective. 
Vă rog, doamna consilier! 
 
D-na Raluca Andreea Trandafir 
Da, vă rog! Aceste proiecte au venit în comisia de abilități științifice, educație, 
culte, cultură. Știți ce.. din punctul meu de vedere ar fi bine ca pe viitor, pentru 
că am și întrebat-o pe d-na Frigioiu la momentul respectiv, știu că este alocată o 
sumă de bani anual, am întrebat-o cum identifică această sumă și este 
identificată undeva la .. pe o practică care există în trecut. Este în regulă să 
putem să ajutăm și să contribuim cu o mică parte din bugetul comunității locale 
și ar fi frumos, de exemplu biserica „Adormirea Maicii Domnului”, care este 
monument istoric, și anual acordăm o sumă de bani, din punctul meu de vedere 
ar fi frumos să vedem cât mai este nevoie să acordăm și când se termină 
lucrările. Tocmai ca să nu se mai nască tot felul de discuții. Este adevărat că 
educația și școlile din municipiul Constanța au nevoi foarte mari, dar lucrurile nu 
sunt neapărat comparabile din punctul acesta de vedere. Importante sunt 
ambele aspecte, dar trebuie totuși să ținem cont de ce putem previziona în viitor 
din acest punct de vedere. Mulțumesc! 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim, doamna consilier. Dau cuvântul domnului primar. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Da, la proiectul de buget pentru anul viitor voi ține cont de sugestia 
dumneavoastră și voi mări suma pentru biserici! Da, într-adevăr, știu foarte bine 
de „Adormirea”, vorbesc destul de des cu părintele Jean, direct sau prin cineva 
care merge la slujbă acolo în fiecare duminică cu regularitate, așa că nu am 
nimic împotrivă să finalizăm ”Adormirea”. Costă foarte mult pictura, știu că mai 
este de lucru și la acoperiș, dar dacă am susținerea dumneavoastră…. nu am 
îndrăznit până acum acest lucru, dar mi-aș dori să reabilităm acest monument. 
 
Se fac comentarii în sală.  
 
D-na Raluca Andreea Trandafir 
Domnule primar, discuția a fost legată într-adevăr și de monumentele de cult, 
dar haideți să nu uităm și școlile și să ne stabilim un obiectiv…este corect, 
stabilisem un obiectiv, dar haideți să terminăm aici un obiectiv pentru că este un 
monument istoric, dar haideți să ne căutăm un obiectiv... 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim, doamna consilier. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Nu vreau să intrăm într-o discuție, dar vă reamintesc ce ați votat. Un sfert din 
toți banii pe care îi pătesc constănțenii, repet, 25% din toți banii pe care îi pătesc 
constănțenii, pe taxe pe proprietăți, impozitul pe case, pe teren, sau pe mașină, 
merg către burse. Vi se pare o lipsă de preocupare? Un sfert din toți banii pe care 
îi plătim noi să meargă către burse, vi se pare o lipsă de preocupare pentru 
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educație? V-am propus și ați votat de fiecare dată premieri în bloc a echipelor ce 
ne-au adus performanță pentru educația constănțeană, vi se pare o lipsă de 
preocupare pentru educație? Vedeți puțin mai jos pe convocator, niște lucruri pe 
care le-ați văzut deja, școala nr. 3, școala nr. 10 ați aprobat și în ședințele 
anterioare icluderea în programul cu fonduri structurale de creștere a eficienței 
energetice a multor școli din Constanța. Vă pot prezenta graficul alocării pentru 
educație de când sunt primar și veți vedea că a crescut de la an la an, vi se pare 
că este o lipsă de preocupare pentru educație? Evident că mi-aș dori să fie mai 
bine, dar dacă de exemplu nu am plăti 15 milioane subvenția la încălzire, am 
avea probabil 15 milioane în plus pentru școli. Dacă nu ar trebui să plătim 
datoriile companiei de transport, nu.. regiei de transport, ca să o putem 
transforma în companie așa cum cere directiva europeană. Mă rog, adică am fi 
avut vreo 15 milioane de euro în plus. Deci da, știu că noi întotdeauna avem 
această retorică: de ce să dăm noi 300 de mii de lei, cea mai mică alocare din 
rândul municipiilor reședință de județ din România pentru culte, când puteam să 
facem orice altceva. Cu alte cuvinte, în calitate de primar voi susține toate cultele 
de pe raza municipiului Constanța, iar pentru anul viitor da, vă voi propune să 
creștem această alocare la un loc și cu educația. Vă mulțumesc! 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Revenim la proiectul nr. 27. Supun la vot proiectul nr. 27. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
22 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă. Împotrivă au votat: dl. Rezeanu, dl. 
Constantin, dl. Popescu și dl. Căliminte. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 27 a fost votat. Proiectul nr. 28: ”Proiect de hotărâre privind 
alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin 
financiar Parohiei „Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul și Sf. M.Mc. Teodor 
Tiron”. 
Supun la vot proiectul nr. 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Aceleași persoane au votat împotrivă. Deci dl. Rezeanu, dl. Constantin, dl. 
Popescu și dl. Căliminte au votat împotrivă și 22 de voturi pentru . 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 28 a fost votat. Proiectul nr. 29: ”Proiect de hotărâre privind 
alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin 
financiar Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. 
Supun la vot proiectul nr. 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Aceleași patru voturi avem împotrivă, deci 4 voturi împotrivă și 22 de voturi 
pentru. 
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Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 29 a fost votat. Proiectul nr. 30: ”Proiect de hotărâre privind 
alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin 
financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I”. 
Supun la vot proiectul nr. 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Aceleași voturi. Deci 22 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 30 a fost aprobat. Proiectul nr. 31: ”Proiect de hotărâre privind 
alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin 
financiar Capelei „Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Prooroc Ilie 
Tesviteanul, Sfântul Apostol Andrei și Sfânta Muceniță Sofia”. 
Supun la vot proiectul nr. 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
22 de voturi pentru și 4 voturi împotrivă. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 31 a fost aprobat. Proiectul nr. 32: ”Proiect de hotărâre privind 
suplimentarea fondurilor financiare acordate prin HCL nr. 75/2018 din 
bugetul local pentru susținerea activității sportive a Clubului Sportiv 
„Farul” Constanța în anul 2018”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 33: ”Proiect de hotărâre privind 
modificarea HCL nr. 274/2018 privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Universitar 
Neptun Constanța în anul competițional 2018-2019”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 34: ”Proiect de hotărâre privind 
modificarea HCL nr. 288/2018 privind statul de funcții al Spitalului Clinic 
de Boli Infecțioase Constanța, organizarea unei linii de gardă, 
specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul Compartimentului 
de terapie intesivă, precum și a unor măsuri referitoare la ocuparea 
posturilor vacante din cadrul spitalului”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
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Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 35: ”Proiect de hotărâre privind 
acordarea de stimulente financiare lunare personalului medical și de 
specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 36: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea proiectului „Construcții școli” cod Mysmis 125158 și a 
acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale – 
U.M.P.M.R.S.U. - lider de proiect și Municipiul Constanța – partener, 
precum și contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul 
proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Ciprian 
Porumbescu”. 
Vă rog, domnule consilier! 
 
Dl. Romeo Caius Rezeanu 
Am citit în expunerea de motive, contribuția municipiului la acest proiect este de 
0 lei și 0%... 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Corect! 0 lei. 
 
Dl. Decebal Făgădău  
Da, pentru că sunt un pic mai politic și m-a ajutat guvernul din care fac parte și a 
finanțat aceste proiecte. Vă doresc când ajuneți la putere să păstrați acest bun 
obicei. 
 
Dl. Romeo Caius Rezeanu 
Bun, felicitări, dar să știți că la școala ”Ciprian Porumbescu” din Faleză Nord 
acolo, dar.. tot ține de patrimoniul consiliului local, ar fi trebuit să aibă grijă 
cineva.. să știți că acea clădire are un gard de cimitir, deci efectiv gard de 
cimitir... 
 
Dl. Decebal Făgădău  
Domnule consilier, puteți vorbi cu colegii dumneavoastră consilieri din consiliul de 
administrație al unității de învățământ, nu îmi cereți mie să mă transform în 
director de școală sau dumneavoastră să faceți asta. Vreau să vă mai atrag 
atenția că toate achizițiile pe care le fac unitățile școlare, se desfășoară conform 
legii achizițiilor, așa că nu știm niciodată cine câștigă, cum câștigă o licitație. Din 
ce știu, acel gard este de vreo 4-5 ani de zile .. așa, o mică observație.  
 
Dl. Romeo Caius Rezeanu 
Da, acum tot Consiliul local Constanța ar putea face ceva, deci propun să 
modificăm lucrurile, nu să lăsăm așa. Mulțumesc. 
 
Dl. Decebal Făgădău  
Municipiul, nu consiliul local! 
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Dl. Teodor Patrichi 
Mulțumim, domnule consilier! Supun la vot proiectul nr. 36. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 37: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea proiectului „Construcții școli” cod Mysmis 125158 și a 
acordului de parteneriat între Ministerul Educației Naționale – 
U.M.P.M.R.S.U. - lider de proiect și Municipiul Constanța – partener, 
precum și contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul 
proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr. 10 Mihail 
Koiciu”. 
Supun la vot proiectul nr. 37. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 38: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea raportului de evaluare nr. 147850/06.09.2018 ce stabilește 
diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor 
urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare 
cumpărare autentificat sub nr. 950/17.10.2003 și nr. 1314/07.09.2017”. 
Supun la vot proiectul nr. 38. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 39: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea raportului de evaluare nr. 158525/21.09.2018 ce stabilește 
diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor 
urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractului de vânzare 
cumpărare autentificat sub nr. 93/20.01.2004 și nr. 982/30.03.2018”. 
Supun la vot proiectul nr. 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 40: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea raportului de evaluare nr. 150306/11.09.2018 ce stabilește 
prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului 
Constanța, situat în str. Zorelelor nr. 64, în suprafață de 9,25 mp, în 
vederea vânzării directe către Ardeleanu Victoria”. 
Supun la vot proiectul nr. 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 41: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea raportului de evaluare nr. 147845/06.09.2018 ce stabilește 
prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului 
Constanța, situat în str. Ștefan cel Mare nr. 19, în suprafață de 45,61 mp, 
în vederea vânzării directe către Nacee Dimciu”. 
Supun la vot proiectul nr. 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 42: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul 
Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr. 31, în suprafață de 142,63 mp, 
către Ciocan Gabriel”. 
Supun la vot proiectul nr. 42. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
2 abțineri avem – dl. Constantin și dl. Popescu și 24 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 43: ”Proiect de hotărâre privind 
încetarea aplicabilității HCL nr. 53/2011 privind transmiterea pe 
perioadă determinată a terenului în suprafață de 13.936 mp situat în 
Constanța, zona Faleză Nord, str. Lt. Gh. Economu - str. Ciprian 
Porumbescu, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța în 
administrarea CN „Apele Române” - Administrația de Apă Dobrogea 
Litoral, modificată prin HCL nr. 315/2017”. 
Supun la vot proiectul nr. 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 44: ”Proiect de hotărâre privind 
completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului privat al municipiului Constanța”. 
Supun la vot proiectul nr. 44. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 45: ”Proiect de hotărâre privind 
radierea unor imobile din inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniului privat al municipiului Constanța”. 
Supun la vot proiectul nr. 45. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 
1 abținere – dl. Popescu și 25 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 46: ”Proiect de hotărâre privind 
completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul 
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța”. 
Supun la vot proiectul nr. 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 47: ”Proiect de hotărâre privind 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului 
Constanța a unor bunuri aflate în administrarea unităților de învățământ 
din municipiul Constanța în vederea scoaterii din funcțiune și casării”. 
Supun la vot proiectul nr. 47. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 48: ”Proiect de hotărâre privind 
alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanța, str. Cuarțului nr. 
2, zona mal Lac Siutghiol”. 
Supun la vot proiectul nr. 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere – dl. Popescu și 25 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 49: ”Proiect de hotărâre privind 
îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 304/2018 privind aprobarea 
Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune, 
cu sultă, asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Theodor 
Speranția nr. 73, lot 1.” 
Supun la vot proiectul nr. 49. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 50: ”Proiect de hotărâre privind 
îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 307/2018 privind instituirea 
dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul 
privat, situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia”. 
Supun la vot proiectul nr. 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 51: ”Proiect de hotărâre privind 
încetarea aplicabilității HCL nr. 311/2016 privind aprobarea exercitării 
dreptului de uz şi servitute de către SC Enel Distribuție Dobrogea SA 
asupra unor terenuri aparținând municipiului Constanța, în vederea 
implementării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule 
electrice și vehicule hibrid”. 
Supun la vot proiectul nr. 51. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 52: ”Proiect de hotărâre privind 
preluarea unor imobile situate în municipiul Constanța în administrarea 
Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP 
Constanța”. 
Supun la vot proiectul nr. 52. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 53: ”Proiect de hotărâre privind 
preluarea unor imobile situate în municipiul Constanța în administrarea 
Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea RATC 
Constanța”. 
Supun la vot proiectul nr. 53. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 54 a fost retras. Proiectul nr. 55: 
”Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii Planului urbanistic 
general al municipiului Constanţa şi a Regulamentului local de urbanism 
aferent, până la intrarea în vigoare a noului plan urbanistic general, în 
temeiul OUG nr. 51/2018”. 
Supun la vot proiectul nr. 55. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
18 voturi pentru și 8 abțineri. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 56: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ion 
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Roată, str. Dumitru Marinescu, incinta Marvimex și str. Eliberării, 
inițiator SC Five Holding SA”. 
Supun la vot proiectul nr. 56. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
18 voturi pentru și 8 abțineri. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 57: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de intersecția 
str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC Rewe Projektentwicklung 
România SRL”. 
Supun la vot proiectul nr. 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
18 voturi pentru și 8 abțineri. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 58: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință S+P+1E, 
piscină și împrejmuire teren, Palazu Mare, parcela A 468/11/1, 
investitor Cioranu Irina Magdalena”. 
Supun la vot proiectul nr. 58. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere – dl. Popescu și 25 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 59: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Vasile 
Pârvan, str. Eroilor, str. Mihai Eminescu, inițiator Done Anica”. 
Supun la vot proiectul nr. 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
2 abțineri – dl. Popescu și dl. Constantin și 24 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 60: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil locuințe 
colective S+P+2E+M și împrejmuire teren, str. Edmond Deda nr. 14, 
investitor Brînzariu Constantin.” 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
2 voturi împotrivă, 1 abținere și 23 de voturi pentru. Deci împotrivă – dl. 
Rezeanu și dl. Căliminte și o abținere – dl. Popescu. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 61: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil D+P - locuire 
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colectivă, centru recreere SPA și piscină, împrejmuire teren, str. Eugen 
Lovinescu nr. 27, lot 1, investitor Parfenie Daniel”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere – dl. Popescu și 25 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 62: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului urbanistic de detaliu - modificare HCL nr. 36/2012 
aferent imobil str. Trapani 17-17A, investitor Ivașcu Anca.” 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere – dl. Popescu și 25 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 63: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire imobil S+P+9E - 
locuire colectivă cu spațiu comercial la parter, Palazu Mare, parcela VN 
361/1, lot 1, investitor SC Erimar Building SRL”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere – dl. Popescu și 25 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 64 a fost retras. Proiectul nr. 65 a fost 
retras. Proiectul nr. 66: ”Proiect de hotărâre privind punerea în executare 
a Sentinței civile nr. 862/06.05.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța 
în dosarul civil nr. 10027/118/2007, rămasă definitivă și irevocabilă”. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 67: ”Proiect de hotărâre privind 
numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al SC 
Ecosal SRL Constanța”. 
 
D-na Marcela Enache 
Aici avem buletine de vot. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
La acest proiect sunt buletine de vot. Voi da citire proiectului nr. 68: „Proiect 
de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 50/2018 privind 
organizarea Consiliului de administrație al RATC Constanța”. 
Supun la vot proiectul nr. 68. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 68 a fost aprobat.  
Au sosit rezultatele votului. Dau citire procesului-verbal: Pârjol Marian – 24 de 
voturi pentru, 1 împotrivă, 1 anulat. 
Supun votului proiectul în ansamblu, proiectul nr. 67. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 69: ”Proiect de hotărâre privind 
acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” 
doamnei Eugenia Jianu.” 
Și de asemenea, proiectul nr. 70: ”Proiect de hotărâre privind acordarea 
titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” doamnei Anaid 
Tavitian.” 
Ambele proiecte cu buletine de vot. 
Pentru proiectul nr. 69 – d-na Eugenia Jianu a avut 26 de voturi pentru, în 
unanimitate. Supun la vot proiectul nr. 69. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Pentru proiectul nr. 70 pentru d-na Anaid Tavitian este 
de 26 de voturi pentru, vot unanim. Supun la vot proiectul nr. 70. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Proiectul nr. 71: „Proiect de hotărâre privind 
alegerea președintelui de ședință”. 
Vă rog, domnule viceprimar. 
 
Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu 
Grupul Partidului Social Democrat îl propune pe domnul consilier local Cristian 
Tincu. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Dacă sunt și alte propuneri? 
Supun la vot proiectul nr. 71. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
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Dl. Teodor Patrichi 
Felicitări, domnule Tincu!  
Proiectul nr. 1 de pe ordinea suplimentară: „Proiect de hotărâre privind 
îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 350/2016 privind transmiterea 
din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în 
administrarea Direcției de Sănătate Publică Județeană Constanța a unor 
imobile situate în municipiul Constanța.” 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 2: „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
375/2018 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei 
Autonome de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța.” 
Și aici sunt buletine de vot care se împart. 
A sosit rezultatul votului pentru proiectul nr. 2 de pe ordinea suplimentară.  
Rezultatul votului este următorul: dl. Dan Dobrescu - 19 de voturi pentru, 3 
împotrivă, 4 anulate. 
Propunerea a trecut. Supun la vot întregul proiect nr. 2 de pe ordinea 
suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
26 de voturi pentru. 
 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul a fost aprobat. Vă mulțumim! Declar ședința închisă!  
 
 
 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
              Teodor Patrichi        SECRETAR, 
                              Marcela Enache 
                   


