MINUTA DEZBATERII PUBLICE CU PRIVIRE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE PRIVIND
APROBAREA ”REGULAMENT DE ACCES ÎN ZONA PENINSULARĂ A MUNICIPIULUI
CONSTANȚA”
În baza prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, și la solicitarea persoanelor interesate, Primăria Municipiului
Constanța a organizat miercuri, 06.12.2017, ora 10:00 în sala Remus Opreanu a
Prefecturii Constanța, o dezbatere publică a proiectului de hotărâre privind
aprobarea ”Regulament de acces în zona Peninsulară a municipiului Constanța”.
Proiectul de hotărâre a fost publicat pentru consultare pe site-ul oficial la adresa
www.primaria-constanta.ro/transparenta/transparenta-decizionala-legea-52-2003.
La dezbaterea publică, din partea Primăriei municipiului Constanța, au
participat domnul viceprimar Dumitru Babu, dl.Rareș Iordache- director executiv
Direcția Gestionare servicii publice, dl.Radu Vânturache - arhitect șef Direcția
Urbanism, d-na Viorica Ani Merlă - director executiv Direcția dezvoltare și fonduri
europene și reprezentanți ai Serviciului management drumuri și transport publicBiroul siguranța circulației urbane și parcări și Biroul siguranță bunuri publice, ai
Direcției tehnologia informației și relații publice, ai Direcției organizare evenimente
culturale, sportive și sociale, ai Direcției autorizare și sprijin operatori economici, ai
Direcției administrație publică locală – Serviciul juridic.
Moderatorul acestor dezbateri este doamna Cornelia-Maria Petcu, inspector în
cadrul Compartimentului relații externe și investitori al aparatului de specialitate al
primarului municipiului Constanța.
Pentru luări de cuvânt s-au înscris pe listă 10 persoane, atât în calitate de
persoane fizice cât și în calitate de reprezentanți ai persoanelor juridice, respectiv
societăți comerciale (restaurante, baruri, cafenele, hoteluri, pizzerii) care își
desfășoară activitatea în zona Peninsulară.
Întâlnirea a fost interactivă, depășindu-se cu mult limitarea la 5 minute a
discursului persoanei înscrise la cuvânt, cu întrebări, răspunsuri, exemple,
argumente și contraargumente din partea persoanei înscrisă la cuvânt ce au
interferat cu replicile reprezentanților administrației publice locale și ale persoanelor
aflate în sală, într-o atmosferă de consultare constructivă.
Majoritatea celor care au luat cuvântul și-au exprimat nemulțumirea cu
privire la introducerea bruscă, dintr-o dată, mai ales în perioada extrasezonului
când activitatea economică este deja în scădere comparativ cu sezonul estival, a
măsurii restrictive de acces auto prin amplasarea de bariere, restricție ce ar viza
persoanele care nu locuiesc în zona Peninsulară și care ar fi, în mare parte clienți,
rudele persoanelor rezidențiale sau prieteni și angajații operatorilor economici din
zonă. Restricționarea accesului și instalarea de bariere ce ar avea, ca prim efect,
scăderea numărului de clienți și sufocarea afacerilor existente în zona restricționată.
De asemenea, în vederea acomodării, pentru ca impactul asupra activității
economice din zonă să fie atenuat, s-a propus găsirea unei soluții de introducere
etapizată a măsurii restrictive. În acest sens au propus administrației locale ca pe
cel puțin două străzi din arterele pe care se circulă în prezent să se permită accesul
pentru a se asigura intrarea și ieșirea din zonă, să se identifice posibilitatea de a se
amenaja locuri de parcare pe străzile adiacente zonei amenajată și pavată sau pe
trotuare, majorarea taxei de parcare și o mai mare implicare a agenților poliției
locale sau rutiere pentru a se asigura respectarea regulilor și indicatoarelor de
circulație.
O propunere clară este cea a domnului Sabanze Valeriu – angajat al
restaurantului New Pizzico , și anume o compensație, pentru măsura restrictivă
impusă, prin introducerea transportului public cu mijloace auto electrice de mică
capacitate care să deservească numai zona Peninsulară.
La finalul dezbaterii, operatorii economici prezenți în sală au solicitat o nouă
întâlnire cu reprezentanții administrației publice locale în care să fie reprezentați de
una sau două persoane și care să le prezinte propunerile concrete pentru
amendarea proiectului.

Potrivit prevederilor art.7 alin (10) lit. b) din Legea nr. 52/2003, dezbaterea
publică s-a încheiat în momentul în care toți solicitanții înscriși la cuvânt și-au
exprimat recomandările și au fost ascultate toate persoanele care au dorit să-și
exprime punctele de vedere.

