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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

  

PROCES-VERBAL 

 

 

 Încheiat astăzi, 05.12.2013, orele 12°°, în şedinţa  ordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Constanţa. 

 La şedinţă participă:  25  consilieri ( absenţi, motivat: d-na Marcu Ana şi d-na Tuşa 

Sorina), dl. primar Radu Ştefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache precum  şi funcţionari 

publici din aparatul propriu de specialitate  al Primarului, invitaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei.  
 

 D-na Marcela Enache 

 Bunǎ ziua! Întrucât doamna Tuşa Sorina a anunţat cǎ astǎzi nu poate sǎ participle la 

şedinţǎ, dânsa fiind desemnatǎ de dumneavoastrǎ preşedintele de şedinţǎ pentru urmǎtoarele trei 

luni de zile, vǎ rog sǎ faceţi propuneri pentru preşedinte, pentru şedinţa de azi. Vǎ rog, domnu’ 

viceprimar! 

 

 Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

 Îl propun pe domnul consilier Mircea Dobre. 

 

D-na Marcela Enache 

 Mai sunt şi alte propuneri? Dacǎ nu mai sunt, supun la vot propunerea domnului Decebal 

Fǎgǎdǎu. 

 Cine este pentru? Împotrivǎ? Se abţine cineva? Nu. Deci, în unanimitate pentru, a fost 

ales domnul consilier Mircea Dobre, pe care îl invit sǎ preia conducerea şedinţei. Vǎ anunţ cǎ 

sunteţi prezenţi 24 de consilieri, şedinţa este statutarǎ. 

 

 Dl.Mircea Dobre 

Stimaţi colegi, înainte de a începe şedinţa, avem o grupǎ de copii, de colindǎtori care şi-

au exprimat dorinţa sǎ ne colinde cu ocazia sǎrbǎtorilor de iarnǎ, îi invitǎm sǎ ne cânte câteva 

colinde. 

 

 Dl.Bogdan Oancea 

 Bunǎ ziua! Permiteţi-mi sǎ mǎ prezint şi sǎ-i prezint pe copii mai degrabǎ, pe mine, 

poate, mǎ cunoaşteţi din anii trecuţi, Corul de copii “Armonia” al judeţului Constanţa şi al 

oraşului Ovidiu, în special,  majoritatea copiilor sunt din  Ovidiu. Au venit sǎ vǎ ureze sǎrbǎtori 

fericite şi sǎ vǎ arate ceea ce au obţinut ei anul acesta la San Remo,  şi anume un premiul special 

al juriului, cum în fiecare an, de altfel,  aducem rezultate internaţionale de la acest  prestigios 

concurs. Bogdan  Oancea este numele meu, coordonatorul artistic, şi o sǎ vǎ prezentǎm piesa cu 

care am cîştigat anul acesta premiul special, cu cei doi solişti care sunt din Constanţa, este vorba 

despre Andreea Cristina Dragu şi Andrei Bǎluţǎ. Şi, cu aceastǎ ocazie, ţinem sǎ vǎ mulţumim cǎ 

sunteţi mereu alǎturi de noi, şi în special domnului primar care, atunci când am avut nevoie la 
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orǎşel sau cu alte ocazii, a fost mereu lângǎ noi. Aşadar, sper sǎ aveţi plǎcerea sǎ ne ascultaţi 

astǎzi cu aceastǎ piesǎ cu care am câştigat la San Remo marele premiu, premiul special al 

juriului pentru copii. Aşadar, Andreea Cristina Dragu, Andrei Bǎluţǎ şi corul de copii 

“Armonia”. Piesa se numeşte Angeli (“Îngerii”) şi face parte din repertoriul lui Al Bano şi 

Romina Power. 

- X – 

 

Corul de copii “Armonia” oferǎ domnului primar şi  tuturor celor prezenţi în salǎ câte un CD 

şi îi invitǎ sǎ participe pe data de 15 decembrie la spectacolul ce va avea loc la Muzeul de Artǎ 

Constanţa, spectacol ce va fi transmis în direct pe TV Neptun. Special, pentru televiziunea care  

promoveazǎ corul de copii “Armonia şi care i-a ajutat la realizarea CD-urilor,”  a fost compusǎ 

piesa intitulatǎ Academia Speranţelor înregistratǎ pe CD şi pe care o interpreteazǎ  în faţa 

Consiliului local.   

- X – 

Dl.Bogdan Oancea 

Vǎ mulţumim! Din suflet, domnule primar! Vǎ dorim sǎrbǎtori fericite şi sǎ ne vedem 

sǎnǎtoşi la anul. 

 

Dl.Mircea Dobre 

Şi noi vǎ mulţumim! Vǎ dorim  sǎ aveţi succese în continuare, iar copii sǎ rǎmânǎ aşa, 

frumosi, cum sunt acum. 

- X – 

 

Dupǎ corul de copii “Armonia”, un alt grup de copii, de data aceasta din Constanţa, din 

cartierul social Henri Coandǎ interpreteazǎ colindele specifice sǎrbǎtorilor de iarnǎ. 

La sfârşit, domnul primar oferǎ cadouri copiilor. 

- X – 

Dl.Mircea Dobre 

Intrǎm în şedinţǎ. La ordinea de zi  principalǎ avem un numǎr de 22 de puncte, din care 

iniţiatorul retrage punctual 15. Dacǎ sunteţi de acord cu ordinea de zi: 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva? Mulţumesc! 

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. A venit şi domnul consilier Lixandru Virgil. 

 

Dl.Mircea Dobre  

La ordinea de zi suplimentarǎ avem 4 puncte, din  care iniţiatorul retrage punctul 2. Dacǎ 

sunteţi de acord cu ordinea suplimentarǎ: 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva? Mulţumesc! 

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Dacǎ sunteţi de acord cu ordinea de zi aşa cum a fost ea prezentatǎ: 

Cine este pentru? Dacǎ se abţine cineva? Dacǎ este cineva împotrivǎ?Mulţumesc! 
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D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Intrǎm în ordinea de zi. Punctul nr.1: 

“Proiect de hotǎrâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2013.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Comentarii? Poftiţi! 

 

Dl.Iustin Roman 

Domnule preşedinte, proiectul de buget l-am primit astǎzi la ora 10,30. N-am avut timp sǎ-l 

citim şi vǎ spun  cǎ noi o sǎ ne abţinem de la vot, neştiind ce aprobǎm. 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Vǎ spun eu, imediat! 

 

Dl.Mircea Dobre  

Ce nelǎmuriri aveţi? Spuneţi dacǎ aveţi vreo nelǎmurire. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Nu, sǎ spunǎ doamna ce se face… 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Nu ne-a venit la timp adresa şi de aceea am întârziat. Se mutǎ bani de la o şcoalǎ la alta. 

Datoritǎ standardelor de cost care se fac în funcţie de o hotǎrâre de guvern şi în funcţie de 

numǎrul de elevi din fiecare şcoalǎ, sunt unele şcoli care au o finanţare de bazǎ foarte mare şi n-o 

folosesc şi sunt altele care au cantine sǎli se sport…care au o finanţare de care nu se ţine cont şi 

atunci, am luat bani…a luat bani, Inspectoratul, de la unele şcoli şi i-a dat la celelalte şcoli. 

Adresa ne-a venit ieri şi nu am avut tip sǎ-l facem…. 

 

Dl.Iustin Roman 

Nici noi n-am avut posibilitatea sǎ studiem proiectul. 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Da…Iar cealaltǎ modificare …sunt 906 mii, care sunt puşi la venituri pe dividentele de la 

Port pe care le-am încasat în anul 2013. Prevederea bugetarǎ a fost de 4445. Am mǎrit pânǎ la 

906 mii, exact pânǎ la încasare şi banii s-au dus la spaţii verzi pentru acoperirea cheltuielilor 

necesare prestǎrii serviciilor pe luna noiembrie. Şi, în plus, am trecut douǎ milioane de lei, 

respectiv 20 de miliarde lei vechi, întrucât anul 2013 se închide cu excedent….nu ştiu cât este, 

dar se închide cu excedent, şi avem tras, din creditul pe care dumneavoastrǎ l-aţi aprobat de 68 

de milioane de lei, traşi douǎ milioane de lei pentru cofinanţarea de la RAJA, şi mi se pare 

normal sǎ rambursez acest credit, întrucât avem excedent, şi sǎ nu plǎtesc dobânzi degeaba. 

Astea sunt singurele modificǎri la buget. Îmi cer scuze pentru întârziere, dar n-a depins de mine 

sau de Primǎrie, Inspectoratul a venit foarte târziu cu comunicarea. 
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Dl.Mircea Dobre 

Mulţumim, doamna directoare! Sunteţi lǎmurit, domnule consilier? 

 

Dl.Iustin Roman 

Sunt lǎmurit, dar tot o sǎ ne abţinem… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Mircea Dobre 

Nicio problemǎ. Cine este pentru? Dacǎ este cineva împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva? 

 

D-na Marcela Enache 

Avem 23 de voturi pentru şi 2 abţineri. S-au abţinut dl.Roman Iustin şi dl.Gima Stelian. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.2: 

“Proiect de hotǎrâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Dacǎ aveţi comentarii? Dacǎ nu, supunem la vot. 

Cine este pentru? Dacǎ este cineva împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva? 

 

D-na Marcela Enache 

Avem 23 de voturi pentru şi 2 voturi împotrivǎ. S-au abţinut dl.Roman Iustin şi dl.Gima 

Stelian. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Sunteţi împotrivǎ? Pe ce considerent? 

 

Dl.Iustin Roman 

Pe considerentul cǎ noi am fost ….şi la Guvern am fost împotriva mǎririi taxelor. Ştiu cǎ 

Guvernul a dat o  ordonanţa…. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pǎi, asta-i legea, care vine de la dumneavoastrǎ, şi ne obligǎ, o datǎ la trei ani…. 

 

Dl.Iustin Roman 

Nu… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Ba da, e legea care vine de la dumneavoastrǎ, de când eraţi majoritari, şi ne obligǎ sǎ 

indexǎm impozitele. N-am majorat niciunul. 

 

Dl.Iustin Roman 

Noi votǎm împotrivǎ, pentru cǎ am fost împotrivǎ şi la hotǎrârea de Guvern care s-a dat…. 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Una-i una, asta-i alta. Asta e lege, care vine de pe vremea când eraţi dumneavoastrǎ 

majoritari, şi ne obligǎ sǎ…ne obligǎ!,  ne obligǎ! sǎ indexǎm impozitele cu indicele de inflaţie o 

datǎ la trei ani, cǎ aşa-i legea în România! 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Anul trecut n-am aplicat-o pentru cǎ Primǎria n-a avut arierate şi am avut posibilitatea sǎ 

optǎm. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Deci, anul trecut, Guvernul ne dǎdea posibilitatea sǎ  indexǎm, iar, dacǎ nu avem datorii, sǎ 

nu le indexǎm. Am fost singurii din românia care nu le-am indexat, dar anul ǎsta s-au fǎcut trei 

ani şi în legea veche…ca sǎ înţelegeţi, în legea datǎ pe când eraţi dumneavoastrǎ, ne obligǎ sǎ le 

indexǎm. Lege! 

 

Dl.Iustin Roman 

Aşa cum s-au schimbat unele legi, se putea schimba şi asta…. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Asta-i altǎ discuţie… 

 

Dl.Iustin Roman 

Având în vedere cǎ…. 

 

Se fac comentarii în salǎ. (Aţi depus vreun amendament?) 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pǎi, trebuia s-o schimbaţi. Legea-i lege! Ce vrei sǎ fac? 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.3: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte venituri ale Bugetului Local Constanţa. » 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Avem un amendament. Domnu’ viceprimar, vǎ rog! 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Da, aş vrea sǎ fac o completare. Au fost uitate douǎ sedii, cu suprafaţǎ de teren aferen t celor 

douǎ sedii, şi îl depun doamnei secretar. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Mulţumesc! Cine este pentru amendamentul propus de domnul viceprimar? Dacǎ este cineva 

împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva? 
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D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Supun  la vot hotǎrârea în întregime, cu amendamentul votat. 

Cine este pentru? Dacǎ este cineva împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva? Mulţumesc! 

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.4: 

“Proiect de hotǎrâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de 

investiţii “Parcul Seniorilor” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Dacǎ aveţi comentarii? 

Cine este pentru? Dacǎ este cineva împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.5: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobare proiect tehnic revizuit, Devieri reţele-lucrări 

suplimentare pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea accesului în staţiunea Mamaia 

prin construirea unor pasarele pietonale” inclusiv Devizul general aferent.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.6: 

“Proiect de hotǎrâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în 

regim de închiriere din recuperări. » 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Comentarii? Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.7: 

“Proiect de hotǎrâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din fondul 

locativ de stat. » 
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- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.8: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 

municipiului Constanţa nr.156/08.07.2011 referitor la statul de funcţii al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Constanţa. » 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.9: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate în vederea 

acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2014. » 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.10: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L.nr.249/2013 privind 

aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori 

tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi amenajarea Parcului 

Arheologic” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.11: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L.nr.250/2013 privind 

aprobarea proiectului „Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic” şi a cheltuielilor 

legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 

2007-2013.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 
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Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.12: 

“Proiect de hotǎrâre privind atribuirea către S.C. Metropolitan S.R.L. a licenţei de 

traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale. » 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Stai, stai! Ce-i cu Metropolitan ǎsta? Explicǎ. 

 

Dl.Liviu Pǎtraşcu 

Efectueazǎ transport pentru Maritimo. Au contract cu Maritimo. Merge pe traseul stabilit de 

noi… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Eu trabuia sǎ ştiu….Eu de ce nu ştiu? Stiu cǎ noi trebuia sǎ le scoatem la licitaţie, pe-astea.. 

 

Dl.Liviu Pǎtraşcu 

Este vorba de un transport special, nu este vorba de un traseu al RATC-ului. Au contract cu 

Maritimo. Transportǎ gratis cetǎţenii. Maritimo plǎteşte. 

 

Dl.Gabi Stan 

Nu au bilet, nu au nimic… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Şi ǎsta nu trebuuie scos la licitaţie? 

 

Dl.Liviu Pǎtraşcu 

Nu, nu. Este transport special… 

 

Dl.Gabi Stan 

Doar dacǎ aprobǎm noi sau nu. 

 

Dl.Liviu Pǎtraşcu 

Atât. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

O.K.! 

 

Dl.Gabi Stan 

Nu merg pe unde merge RATC-ul. 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Şi carǎ gratis? 

 

Dl.Gabi Stan 

Da, carǎ gratis.Şi nu e singurul care face treaba asta, mai avem, şi Realul, şi… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

O.K.! Am înţeles! 

 

Dl.Mircea Dobre  

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.13: 

“Proiect de hotǎrâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa. » 

- iniţiator : viceprimar, Decebal Fǎgǎdǎu ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.14: 

“Proiect de hotǎrâre privind delimitarea domeniului public de interes naţional 

administrat de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral şi domeniul 

public/privat al municipiului Constanţa administrat de Consiliul Local al Municipiului 

Constanţa pe sectorul cuprins între limita de nord a teritoriului administrativ al 

municipiului Constanţa şi canalul de traversare a lacului Tăbăcărie în Marea Neagră, în 

sud. » 

- iniţiator : viceprimar, Decebal Fǎgǎdǎu ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.15  este retras.Punctul nr.16: 

“Proiect de hotǎrâre privind acceptarea donaţiei făcută de Societatea Agricolă 

Anadalchioi către municipiul Constanţa reprezentând terenul în suprafaţă de 664 mp. 

situat în strada Baba Novac nr.78 şi terenul în suprafaţă de 149 mp. situat în str.Baba 

Novac nr.78. » 

- iniţiator : viceprimar, Decebal Fǎgǎdǎu ; 
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Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.17: 

“Proiect de hotǎrâre privind modificarea H.C.L.nr.63/2013 privind aprobarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public 

şi privat de interes local din Municipiul Constanţa. » 

- iniţiator : viceprimar, Decebal Fǎgǎdǎu ; 

Un amendament, domnu’ viceprimar ? 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Da. La art.3, în loc de anexa nr.4 rog a se citi anexa nr.3, iar funcţiunea, în loc de parcare, 

alei circulabile auto şi pietonale. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Mulţumesc ! Dacǎ sunteţi de acord cu amendamentul : 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Dacǎ sunteţi de accord cu hotǎrârea, împreunǎ cu amendamentul votat: 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.18: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri 

imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa. » 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.19: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu 

cu destinaţia de cabinet medical situat în Municipiul Constanţa, strada Izvor nr.27.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 



 11 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.20: 

“Proiect de hotǎrâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.277/11.11.2013 

privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure 

care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne de foc, energie 

electrică sau butelii GPL pentru sobe.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.21: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea modelului de contract de mandat încheiat între 

Consiliul Local al Municipiului Constanţa şi membrii Consiliului de Administraţie al 

Regiei Autonome de Distribuţie Energie Termică Constanţa precum şi cuantumul 

indemnizaţiei acordate acestora. » 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.22: 

“Proiect de hotǎrâre privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Judeţene de Sport a 

Persoanelor cu Handicap, în vederea premierii membrului fondator Gembăşanu Ion 

pentru acţiunile desfăşurate în cadrul Jocurilor Naţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi 

ediţia a –XX-a desfăşurată la Constanţa. » 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Intrǎm în ordinea de zi suplimentarǎ.  

Punctul nr.1: 
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“Proiect de hotǎrâre privind repartizarea şi scoaterea la licitaţie în vederea atribuirii 

beneficiului contractului de închiriere a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de 

locuinţă.” 

- iniţiator : viceprimar, Decebal Fǎgǎdǎu ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.3: 

“Proiect de hotǎrâre privind modificarea art.1 din H.C.L.nr.489/09.11.2009 privind 

reactualizare PUZ Constanţa Cumpăna, teren în suprafaţă de 89,14 ha, proprietate 

persoane fizice şi juridice.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Punctul nr.4: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea tranzacţiei extrajudiciare între Municipiul 

Constanţa, Consiliul Local Constanţa, Municipiul Constanţa şi S.C. Nova Management 

S.R.L.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Dacǎ se abţine cineva?  

 

D-na Marcela Enache 

Avem 25 de voturi pentru. 

 

Dl.Mircea Dobre  

Ordinea de zi fiind epuizatǎ, vǎ mulţumim pentru participare! Vǎ doresc sǎnǎtate, vǎ urez la 

mulţi ani şi sǎ ne vedem cu bine anul viitor! 

 

 

              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

        

                           Mircea Dobre 

                    

 SECRETAR, 

 

          Marcela Enache 

 

 


