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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROCES-VERBAL 

 

 

 Încheiat astăzi, 03.02.2014, orele 12°°, în şedinţa  ordinară a Consiliului Local al 

Municipiului Constanţa. 

 La şedinţă participă:  24  consilieri ( absenţi, motivat: dl.Dobre Mircea şi dl.Şurghie 

Valentin), 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.  

 Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform HCL nr.291/2013, de d-na Tuşa Sorina. 

 

 D-na Sorina Tuşa 

 Bunǎ ziua! Stimaţi colegi, declar deschise lucrǎrile. Şedinţa este statutarǎ, suntem 

prezenţi 24 de consilieri. În primul rînd vreau sǎ vǎ anunţ cǎ se retrag de pe ordinea de zi 

punctele 13, 39 şi 43. 

 Supun la vot ordinea de zi din convocator, astfel cum am modificat-o acum. 

 Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

 Vǎ cer îngǎduinţa de a începe cu punctul 12 de pe ordinea de zi: 

 “Proiect de hotǎrâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al 

municipiului Constanţa doamnei Frîncu Elena. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Este cu buletin de vot. Se vor împǎrţi buletinele de vot. Domnu’ primar. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Doamnǎ, vǎ rog, veniţi în faţǎ ! Mi-a dat domnu’ Tramudana, da’ aveţi şi 

dumneavoastrǎ, un C.V. al doamnei Elena Frîncu. E lung. Este impresionant. Nu ştiu dacǎ are 

rost, acuma, sǎ îl prezint eu, cred cǎ mai bine-l prezintǎ….chiar domnia sa se prezintǎ, dacǎ 

mai este cazul, pentru cǎ o ştim. Eu o ştiu de când sunt primar, de 14 ani. M-a omorât de câte 

ori a venit ca sǎ mǎ batǎ la cap ca sǎ facem fel de fel de acţiuni sportive, în fel de fel de 

domenii. Şi vreau sǎ vǎ spun cǎ, uneori, chiar dacǎ aveam altǎ treabǎ, n-am putut sǎ scap de 

domnia sa pânǎ când nu i-am dat concursul ca sǎ organizeze. Este o femeie extraordinar de 

inimoasǎ, care a fǎcut foarte, foarte mult pentru sportul constǎnţean, atât pentru sportul 

de…excepţie, sǎ spunem, de competiţie, cât , mai ales,  pentru sportul de masǎ ; eu ţin foarte 

mult ca oamenii sǎ facǎ sport, eu însumi sunt un tip care fac sport în fiecare zi şi cred cǎ ajutǎ 
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atât la sǎnǎtatea fizicǎ, cât, mai ales, la sǎnǎtatea psihicǎ; motiv pentru care ai oferi titlul de 

cetǎţean de onoare o fac cu dragǎ inimǎ, o fac din tot sufletul. Şi cred cǎ oameni de factura 

doamnei Elena Frîncu, care şi-au depus toatǎ energia pentru binele acestei comunitǎţi, pentru 

cǎ este un segment important în viaţa oamenilor, şi aportul pe care l-a adus în acest segment 

important în viaţa comunitǎţii, cred cǎ trebuie rǎsplǎtitǎ cu titlul de cetǎţean de onoare. N-o sǎ 

pot sǎ-i înmânez cheia oraşului şi diploma pânǎ când nu votaţi, cǎ înţeleg cǎ votaţi. Pânǎ 

atunci, însă, am  sǎ o rog pe doamna Frîncu sǎ vǎ spunǎ douǎ, trei cuvinte.  

 

D-na Elena Frîncu 

Mulţumesc ! Doamnelor şi domnilor consilieri, domnule primar Ştefan Radu Mazǎre, 

domnilor viceprimari, dl.Fǎgǎdǎu şi dl.Gabi Stan, sunt emoţionatǎ şi vǎ rog sǎ-mi iertaţi 

emoţiile, deşi Tomiţă îmi spunea, mai devreme, cǎ este un meci aproape câştigat, niciodatǎ 

meciurile nu sunt câştigate. Stimatǎ asistenţǎ, dragi prieteni din mass-media, fiindcǎ în aceşti 

14 ani foarte mulţi aţi fost alături de noi, şi permiteţi-mi să le spun mulţumesc şi nepoţilor mei 

care foarte rar au fost lângă mine în evenimente foarte mari, dar azi au ţinut neapărat…fiindcă 

noi aici ne-am născut, în Dobrogea, în Constanţa, deşi, aşa cum îmi place mie să spun, m-am 

născut la Medgidia. Nu mi-a plăcut niciodată să mă laud singură. Ce pot să vă spun în câteva 

cuvinte este că sunt a voastră. Când am primit acest colan pe care vi l-am adus în dar, aşa cum 

am spus-o şi de la tribuna Comitetului olimpic sportiv român, şi mass-media poate confirma 

acest lucru ; acest colan, unul din cele 8 pe care le deţin, valori ale acestei ţări la care am ţinut 

foarte mult şi pentru care am câştigat…am jucat în sute de meciuri, îl dăruiesc constănţenilor. 

Vă recunosc, domnule primar şi stimaţi consilieri, şi domnilor viceprimari, domnilor consilieri 

judeţeni, care nu sunt aici, dar  am un  respect deosebit şi pentru ce înseamnă Consiliul 

Judeţean, că am fost o alintată a voastră, a administraţiei locale. Fără voi, fără administraţia 

locală, indiferent de valurile peste care am trecut împreună, mai bine, mai rău, Petricǎ 

Munteanu ştie cel mai bine, am reuşit să demonstrăm României că, dacă vrem, împreună, 

putem realiza foarte mult. Ăsta este motivul, domnule primar, pentru care toate competiţiile de 

masă şi cele de performnţă, şi gloria echipei HCM sau Volei Club Tomis, care s-au construit în 

biroul dumneavoastră alături de Cristian Gaţu şi Ali Nurhan, aduc astăzi, aşa cum aţi văzut şi 

aseară, la Odorhei, bucurie pentru noi, chiar dacă perioada este mai grea. N-am făcut nimic 

singură. Am avut norocul să am, la Direcţia de Sport şi Tineret a judeţului Constanţa, nişte 

tineri, am avut norocul să am la Inspectoratul Şcolar colegi, inspectori gnerali care au făcut 

echipă cu mine şi am avut norocul să fiu sănătoasă să fac sport şi să pot astăzi, după doi ani de 

la pensionare, şi cu atât mai valoroasă este această distincţie, să primesc această recompensă, 

această distincţie pe care voi, constănţenii mi-o dăruiţi. N-am fost de mult aşa emoţionată. 

Atunci când am plecat de acasă, familia îmi spunea : fii aşa cum te cunoaştem noi. Marianei 

Bitang, dimineaţă, i-am spus : nu cred că o să fiu aşa cum sunt eu, foarte curajoasă, pentru că, 

într-adevăr, emoţiile sunt mai mari…fiindcă se întâmplă …astăzi !  

Vǎ mulţumesc din suflet !Nu doresc să vă reţin, fiindcă municipiul şi judeţul, în această 

perioadă, au probleme grele. Îmi doresc doar, din inimă, ca noi, constănţenii să ne dăm mâna. 

Pentru că am călătorit în multe judeţe ale acestei ţǎri, am călătorit în multe ţări ale acestui 

univers, dar constănţenii sunt oameni deosebiţi, chiar dacă, uneori, din prea multe orgolii, uită 

că oriunde, oriunde li s-ar oferi ceva bun, tot mai bine este aici la Constanţa. Şi domniile 

dumneavoastră ştiu cǎ mi s-au oferit foarte multe funcţii. N-am vrut. Am simţit cǎ aici, la 

Constanţa, sunt  ministru, şi pentru asta vǎ mulţumesc ! 

 

D-na Sorina Tuşa 

O sǎ anunţǎm şi rezultatul votului. Proiectul a trecut cu 24 de voturi pentru din 24 de 

voturi exprimate. 

Felicitǎri ! 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Felicitǎri, doamnǎ! 

 

D-na Elena Frîncu 

Vreau sǎ vii lângǎ mine, pentru cǎ handbalul este viaţa mea, sportul este, iar Tomiţǎ 

este unul din Ploieştenii pe care, deja, putem sǎ-l considerǎm constǎnţean! Tot de 14 ani, 

aproape, alǎturi de Buricea şi de Stǎnescu, ei sunt deja constǎnţeni. Mulţumesc! Şi îi 

mulţumesc şi lui George Buricea, care-i acasǎ cu fetiţele. Mulţumesc! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Acuma, dacǎ aţi obţinut……. aţi bǎtut, aţi învins la scor: 24 din 24, vǎ înmânez 

diploma de cetǎţean de onoare,  şi o fac din tot sufletul pentru o femeie cu rezultate mari şi un 

suflet şi mai mare. Şi cheia oraşului! 

 

D-na Elena Frîncu 

Mulţumesc foarte mult! N-am sǎ explodez…N-am sǎ deschid oraşul decât pentru 

prietenii noştri; duşmanii sǎ-şi gǎseascǎ loc în alte locuri unde ei pot trǎi 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Şi cred cǎ este o doamnǎ de la care mulţi ar trebui sǎ luǎm exemplu de devotement şi 

exemplu de dǎruire. Felicitǎri, doamnǎ, încǎ o datǎ! 

 

D-na Elena Frîncu 

Mulţumesc din suflet! Ştefan, am înţeles cǎ vrei sǎ-mi dǎruieşti ceva…Este fotbalist la 

Academia “Gheorghe Hagi”, alǎturi de Miruna, care face înot, şi este nepoţelul meu. Emoţionat 

şi el. Dar sper sǎ rǎmânǎ în Constanţa, când va primi banii, ǎia mulţi, de la fotbal.! Vǎ 

mulţumesc, din suflet, cu deosebit respect….!Şi rǎmân, în acest “An European al Sportului”, 

pe care l-aţi primit în organizare, rǎmân voluntar în cadrul acestui proiect. Primul proiect îl 

deschid cu domnu Popescu. 

 

 

-X- 

 

D-na Sorina Tuşa 

Continuǎm lucrǎrile, şi începem cu punctul 1: 

“Proiect de hotǎrâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local.” 

- iniţiator:  primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul 2: 

“Proiect de hotǎrâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 

2013. » 

- iniţiator:  primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Voturi pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 
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D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul 3: 

“Proiect de hotǎrâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

R.A.T.C. Constanţa pe anul 2013. » 

- iniţiator:  primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul 4: 

“Proiect de hotǎrâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

R.A.E.D.P.P Constanţa pe anul 2013. » 

- iniţiator:  primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul 5: 

“Proiect de hotǎrâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

R.A.D.E.T. Constanţa pe anul 2013. » 

- iniţiator:  primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul 6: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea bugetului municipal Constanţa pe anul 

2014. » 

- iniţiator:  primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? 

 

Se fac comentarii în salǎ. (Sǎ auzim o prezentare.) 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Conduceaţi bine, în vitezǎ, dar… 

 

D-na Sorina Tuşa 

Mulţumesc! 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

E o plǎcere, pentru mine, dar aici…cred o sǎ avem mai multe discuţii. În primul rand, 

am sǎ fac eu o scurtǎ prezentare a bugetului….dacǎ credeţi cǎ este cazul. Este cazul sǎ fac o 

scurtǎ prezentare? 

 

Se fac comentarii în salǎ. (Da.) 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Da…Popescu nu vrea…Ziariştii, oricum, o sǎ mǎ întrebe, ulterior, încǎ o datǎ, dacǎ 

domnii consilieri…Bun. În principiu, dumneavoastrǎ l-aţi primit. Aţi vǎzut totalul veniturilor 

care sunt, nu mai citesc câte milioane sunt, pentru cǎ le aveţi pe hârtie. Ideea este cǎ vom 

continua cheltuielile şi angajamentele pe care ni le-am propus, le-am propus şi le-am promis 

oamenilor, în sensul în care vom continua: cu etapa a doua de construirea de locuinţe 

modulare, repararea şi reabilitarea drumurilor, întreţinerea/menţinerea iluminatului public, 

plantǎrile, vom continua programele sociale de acordare a pachetelor şi subvenţionarea 

transportului în comun, aşa cum este pânǎ acum, o sǎ discutǎm, ulterior, şi cererile elevilor şi 

ale studenţilor, premiile în bani pentru cei care împlinesc 80 de ani şi a 50 de ani de cǎsǎtorie. 

Trebuie sǎ acordǎm şi despǎgubirile firmei Fin.Co.Ge.Ro., conform sentinţei judecǎtoreşti, 

eşalonate pe 15 ani. Cheltuielile noi, pe anul 2013, înseamnǎ redeschiderea a douǎ pavilioane 

de varǎ pentru pensionari, la Garǎ şi Casa de Culturǎ; reabilitarea şi modernizarea locurilor de 

joacǎ pentru copii, un program care se va derula pe doi ani de zile şi care însemneazǎ 

reabilitarea tuturor celor existente….de fapt, e impropriu zis reabilitare, pentru cǎ vom face o 

achiziţie şi vom aduce locuri de joacǎ moderne, cu un alt concept, pe toate locurile de joacǎ 

existente, plus, vom mai face încǎ un numǎr de câteva noi… Scrie aici: “Carnavalion 2014”, în 

patru locaţii din Constanţa. Aşa cum am spus, voi petrece şi eu revelionul în stradǎ. Poate cǎ 

era nevoie de aşa ceva, poate cǎ datoritǎ crizei am ignorat, pentru cǎ banii pe care noi îi avem 

în buget trebuie sǎ-i cheltuim în aşa fel încât sǎ satisfacem, în cât mai mare mǎsurǎ, dotinţele 

constǎnţenilor. Dorinţe înseamnǎ de la asfalt pânǎ la, inclusiv, chestiuni de suflet 

sau…distractive. Iar dacǎ am simţit aceastǎ …suferinţǎ a beculeţelor şi a carnavalului….a 

revelionului care n-a fost organizat în stradǎ, de la anul, ne vom replia şi o sǎ facem 

“carnavalionul” în patru locaţii din oraş; oprim patru intersecţii mari şi acolo o sǎ facem, cu 

toţii, revelionul în stradǎ, pentru cǎ sunt mulţi care rǎmân în oraş, sau imensa majoritate 

rǎmâne în oraş, şi o sǎ-l facem cum ştim noi sǎ-l facem, adicǎ bine. 

Avem, tot în buget prinse, şi partea noastrǎ de cofinanţare pentru fondurile europene, 

adicǎ, restaurarea şi reamejanarea promenadei şi a spaţiilor verzi din “Vraja Mǎrii”, portul 

Tomis - faleza de la Cazinoul din Constanţa,  piaţeta din zona istoricǎ, din Piaţa Ovidiu, 

pasarelele pietonale, promenada turisticǎ din Mamaia şi reamenajare integralǎ a zonei pietonale  

din Peninsulǎ. Mai avem încǎ trei contracte noi, a cǎror lucrǎri o sǎ înceapǎ în 2014, şi avem  o 

parcare supraetajatǎ în zona Albatros, avem amenajarea integratǎ a zonei de acces în Portul 

Tomis şi plaja Modern şi pista de biciclişti care, în final, va lega oraşul Constanţa de oraşul 

Nǎvodari, şi care pleacǎ de undeva din zona Antoniadis şi o sǎ meargǎ pânǎ în  Nǎvodari. Cam 

aşa  este structurat bugetul, cu toate subvenţiile care sunt pentru cǎldurǎ, cu tot ceea ce o sǎ 

facem la varǎ pentru a atrage turiştii şi a creşte, în continuare, numǎrul turiştilor. 

Acum, avem câteva chestiuni de discutat despre….Doamna Marcela, poţi sǎ ne….? 

Marcela, stai, cumva, lângǎ mine, aici. Nu, înainte de subvenţia pentru elevi şi pentru studenţi, 

pe care o cer, trebuie sǎ discutǎm majorarea  preţului gigacaloriei la RADET. La RADET s-a 

întâmplat un fenomen în acest decembrie. L-am certat pe directorul Rachieru cǎ n-a mediatizat 

mai mult. Obligat fiind de Ministerul Muncii ca sǎ depunǎ formularistica pentru subvenţie, 

pentru partea de subvenţie pe care o lua de la Bucureşti, a trebuit sǎ extrapoleze şi a citit …pe 

luna decembrie a extrapolat şi a facturat pentru 40 de zile în loc de o lunǎ, motiv pentru care 
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facturile, când au venit, la luna decembrie, au venit mai mari cu 40%. Da oamenii 

spuneau….aveau dreptate când spuneau cǎ factura a venit mai mare cu 40%, dar ea a venit mai 

mare cu 40% pentru cǎ este factura aferentǎ a 40 de zile nu a 30 de zile. Acuma, în luna 

ianuarie, va factura pe luna ianuarie mai puţin diferenţa de 10 zile. Deci, prectic,  va factura 2/3 

din luna ianuarie. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Nu, una-i una, alata-i alta! Eu explicam ce s-a întâmplat şi din ce cauzǎ au venit 

facturile mai mari , pentru cǎ ele au venit cu un numǎr…pe o lunǎ şi 10 zile. Şi aceste 10 zile 

vor fi deduse în luna ianuarie, iar factura pe luna ianuarie va veni pentru 20 de zile. Deci, 

cuplat, decembrie cu ianuarie, preţul la încǎlzire este acelaşi ca şi cel de anul trecut, pentru cǎ 

gigacaloria, aşa cum am spus-o, nu a crescut. Directorul se face vinovat cǎ nu a explicitat 

suficient ziariştilor. Şi sunt televiziuni naţionale care, mǎ rog, eu le suspectez cǎ aşa au vrut ele 

sǎ dea, cǎ: “Vai, constǎnţenilor le-a crescut factura cu 40%...”. Ea n-a crescut cu 40%, ci au 

fost facturate mai multe zile. Dar, dacǎ domnii ziarişti ar fi vrut sǎ dea corect cum s-a 

întâmplat, ar fi întrebat şi s-ar fi lǎmurit. Dacǎ au vrut sǎ spunǎ cǎ a crescut cu 40%, asta e! 

Ǎsta este un subiect. Al doilea subiect, şi care, mǎ rog, nu afecteazǎ bugetul,  am ţinut doar ca 

sǎ discutǎm aici în consiliu, ca sǎ fie lucrurile clare, inclusiv pentru ziarişti şi pentru cetǎţeni. 

Al doilea subiect este faptul cǎ se solicitǎ o creştere a preţului gigacaloriei cu …4 lei, am 

înţeles, nu? Cu 4,5 lei/gigacalorie, asta însemnând, procentual…. Cam cu 2% nu? Unde eşti 

directore? 1,2%. Şi, pentru cǎ anul trecut au fost cetǎţeni care au solicitat subvenţie… noi am 

primit mai multe liste, cu câteva mii de oameni, de la Direcţia…Ce direcţie e aia?  

 

D-na Marcela Frigioiu 

Direcţia Muncii. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Direcţia Muncii, ca sǎ-i verificǎm. Am constatat cǎ unele subvenţii au fost acordate 

celor care n-ar fi trebuit sǎ beneficieze de aceste subvenţii sau care au cerut, pentru cǎ ei cer pe 

proprie declaraţie şi dupǎ aia am verificat…Anul ǎsta, probabil, pentru cǎ noi le-am imputat 

aceste sume, au cerut mai puţini şi atunci reuşim sǎ facem o economie…Una peste alata, 

aceastǎ creştere, pe care o solicitǎ CET-ul, vǎ propun sǎ o suportǎm noi şi sǎ nu mai facem 

creşterea preţului  gigacaloriei. Deci, pentru toatǎ lumea.  

 

Se fac comentarii în salǎ. (Avem de unde…?) 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Avem, în banii care-i prevǎzusem pentru subvenţionare. Aveţi vreo întrebare la ce v-am 

propus? O.K.! 

 

Se fac comentarii în salǎ. (Şi rǎmâne la trei sute….) 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Da, rǎmâne la acelaşi preţ, 358. Deci, dacǎ o sǎ primim nişte acţiuni la Port, din 

dividende, o sǎ mai scadem gigacaloria,  pentru toatǎ lumea. Deci, rǎmâne acelaşi preţ. Aşadar, 

preţul este acelaşi ca anul trecut. Şi acuma, sǎ mergem la…elevi. Mai sunt elevii aici? Care e 

reprezentantul? Haideţi încoace, domnilor! Spuneţi-ne ce anume doriţi de la noi. 
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Dl.Andrei Gâlcǎ 

Bunǎ ziua! Numele meu este Gâlcǎ Andrei, reprezentantul Consiliului judeţean al 

elevilor Constanţa. Eu pot sǎ vǎ spun cǎ am o prezenţǎ clarǎ şi simplǎ. Eu reprezint interesele 

tuturor elevilor din Constanţa şi aceştia îşi vor dreptul. Este un drept simplu, este dreptul la 

reducere a transportului în comun. Nu am cerut mai mult. Nu am autoritatea sǎ negociez pe 

lege. Eu am autoritatea şi obligaţia sǎ solicit respectarea legii. Se prevede clar în legea 

educaţiei: 50% reducere la transportul în comun pentru toţi elevii. Dreptul elevilor este egal 

pentru toţi. Cǎ venitul nu este egal pentru toţi elevii, asta nu ţine de mine. Ǎsta este interesul 

nostru şi asta este poziţia mea. Mulţumesc! 

 

    

Subscriu celor spuse de colegul meu, Andrei. Noi ne dorim respectarea legii educaţiei 

aşa cum este şi…. 

 

Se fac comentarii în salǎ. (Cine sunteţi?) 

 

Alexandru Bajdechi 

Mǎ numesc Alexandru Bajdechi, sunt preşedintele Asociaţiei elevilor din Constanţa. 

 

Se fac comentarii în salǎ.(Altǎ asociaţie?) 

 

Alexandru Bajdechi 

Da. Suntem douǎ organizaţii; una guvernamentalǎ, una neguvernamentalǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Şi care-i guvernamentalǎ? 

 

Alexandru Bajdechi 

Consiliului judeţean al elevilor Constanţa. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Faceţi prezentǎrile, ca sǎ ştim cu cine vorbim… 

 

Se fac comentarii în salǎ.(Una, a zis cǎ- reprezintǎ pe toţi….) 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Care şi pe cine reprezentaţi? 

 

Alexandru Bajdechi 

Pe toţi elevii. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Amândoi? 

 

Alexandru Bajdechi 

Da. Suntem parteneri în acest demers. Noi ne dorim respectarea legii aşa cum este, aşa 

cum a fost ea aprobatǎ de Parlamentul româniei, şi prevederea care este astǎzi în vigoare a 

coincis şi cu prevederea din vechea lege a învǎţǎmântului, din 1995. Practic, vorbim de o 
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prevedere: dreptul  la o reducere a transportului local în comun, care este în  vigoare din 1995, 

şi care trebuie respectatǎ. Mulţumesc! 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Şi cine dǎ banii ? 

 

Alexandru Bajdechi 

Conform legii educaţiei, din art.105, banii vin pe finanţarea complementarǎ şi trebuie 

plǎtiţi din bugetul local. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Da. Şi au venit, pe finanţarea complementarǎ, la bugetul local? 

 

Alexandru Bajdechi 

Finanţarea complementarǎ este compusǎ din douǎ surse, cotele defalcate de TVA şi  

bugetul local. Deci, ce nu acoperǎ cotele defalcate de TVA, trebuie sǎ acopere bugetul local. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre  

Cine spune asta? 

 

Alexandru Bajdechi 

Legiuitorul. Parlamentul. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Domnu….Da’ , poate, ce nu acoperǎ bugetul local trebuie sǎ acopere legiuitorul, cǎ 

legiuitorul vine şi face aceastǎ impunere, şi nu poate. Conform separaţiei puterilor în stat şi 

conform autonomiei locale, nu poate sǎ vinǎ sǎ-mi impunǎ mie, legiuitorul, pe ce sǎ cheltuiesc 

banii! 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Alexandru Bajdechi 

Legiuitorul poate decide acest lucru. Conform Legii administraţiei publice locale, 

autonomia localǎ este administrativǎ şi financiarǎ. Autoritatea legiuitoare în România este 

Parlamentul României. 

 

Dl.Iustin Roman 

Domnu’ Bajdechi, da’ aţi fǎcut un  calcul, am înţeles, cam ce ar însemna efortul 

bugetar… 

 

Alexandru Bajdechi 

Un calcul este destul de greu de estimat. Noi considerǎm cǎ ar fi în jur de zece milioane 

de lei noi, pe bugetul local. 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Anual. 

 

Alexandru Bajdechi 

Anual. 
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D-na Marcela Frigioiu 

Adicǎ o sutǎ… 

 

Alexandru Bajdechi 

Practic… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Adicǎ, o sutǎ de miliarde de lei vechi. 

 

D-na Marcela Frigioiu 

În condiţiile în care se merge pe o subvenţie de 50%, pe o singurǎ linie. 

 

Alexandru Bajdechi 

Nu…. 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Dacǎ s-ar merge pe mai multe linii? Pǎi, abonamentul, astǎzi, este….dacǎ-mi 

permiteţi… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Domnilor elevi, dacǎ ne permiteţi, cǎ, totuşi, conducem oraşul de 14 ani. Poate eu şi 

doamna director financiar, şi cu toate angajamentele pe care le facem, avem pretenţia sǎ ştim 

mai mult decât dumneavoastrǎ. Cǎ, totuşi, n-am intrat nici în incapacitate de platǎ, ne-am 

achitat toate datoriile…Poate ştim mai mult…buget, decât ştiţi dumneavoastrǎ, chiar dacǎ 

sunteţi preşedintele… cui sunteţi acolo! E o chestiune de respect, mǎcar sǎ o lǎsaţi pe doamna 

director financiar, care semneazǎ de 14 ani de zile şi are descǎrcarea de la curtea de Conturi de 

14 ani, sǎ discute despre buget. Poate ştie mai multe decât dumneavoastrǎ. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Bun. Am înţeles punctul dumneavoastrǎ de vedere. Haideţi sǎ dezbatem, acuma. Da, 

spuneţi doamna Marcela, vǎ rog! 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Deci, în Constanţa, cei care ar trebui sǎ beneficieze de aceastǎ subvenţie, aşa cum este 

solicitarea primitǎ, sunt 33.648 de beneficiari. Aceşti 33.648 de beneficiari…în lege nu se face 

menţiunea dacǎ se merge pe o linie, douǎ sau nouǎ. În condiţiile în care facem calculul numai 

pentru o singurǎ linie, abonamentul la RATC astǎzi, pe o linie, este 55 de lei; drept urmare 

facem un calcul simplu. În condiţiile în care toţi ar beneficia de reducere la  transport pe o 

singurǎ linie, efortul bugetar ar fi de 11 milioane 103 lei noi.; în varianta doi, pe douǎ linii, ar fi 

de 16 milioane… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Spuneţi în euro, doamna Marcela, ca sǎ înţelegem. 

 

D-na Marcela Frigioiu 

N-am nici… 



 10 

Se fac comentarii în salǎ. (Douǎ milioane…si…) 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Douǎ milioane… şi jumǎtate… 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Douǎ milioane. Şi, pentru varianta trei, un abonament pe toate liniile, ar fi 22 de 

milioane 207 lei. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Adicǎ 5 milioane de Euro. 

 

Dl.Iustin Roman 

Eu am o singurǎ întrebare. 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Da. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Eu ştiu cǎ şi acum, la ora actualǎ, nu aplicǎ toţi. Chiar dacǎ este o prevedere bugetarǎ 

nu aplicǎ toţi. Am înţeles cǎ este o prevedere ….pentru 17 mii... şi din 17 mii, nu aplicǎ toţi,  

aplicǎ 700. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Acum, beneficiazǎ de subvenţie….lasǎ, cǎ n-am nevoie…la transportul în comun, elevii 

care provin din familii ce pot beneficia de subvenţie la energie termicǎ. Asta înseamnǎ, venitul 

pe membru de familie pânǎ în 15 milioane (vechi). Mai exact….Venitul impozat. Mai exact, 

dacǎ este o familie cu doi pǎrinţi….compusǎ din trei oameni, elevul+pǎrinţi, pǎrinţii trebuie sǎ 

câştige împreunǎ peste 45 de milioane, curaţi, ca sǎ nu beneficieze de subvenţie. Eu, şi toatǎ 

politica pe care am propus-o şi am promovat-o în aceşti ani, este de a-i ajuta pe cei care sunt în 

nevoie. Sigur cǎ am vrea cu toţii ca bugetul local sau statul sǎ ne dea! Numai cǎ principiul 

subvenţionǎrii este principiul solidaritǎţii. Şi dacǎ luǎm DEX-ul şi ne uitǎm ce înseamnǎ 

subvenţie, o sǎ vedem cǎ este: a sprijini pe cel care este în nevoie. Eu nu înţeleg de ce trebuie 

sǎ acord subvenţie şi sǎ tai din alte capitole bugetare! Pentru cǎ, dacǎ vom decide împreunǎ cǎ 

acordǎm aceastǎ subvenţie, luǎm bugetul, cǎ de-aia purtǎm discuţia înainte de buget, şi vedem 

de unde tǎiem. Cǎ aceşti bani…Noi nu putem sǎ spunem “suntem de acord” şi votǎm bugetul, 

şi banii? Deci, luǎm, defalcǎm, stǎm aici pânǎ mâine, dacǎ-i nevoie, defalcǎm bugetul şi vedem 

de unde tǎiem cele, cel puţin, douǎ milioane şi jumǎtate de Euro, pe care-i vor domnii….sǎ 

subvenţionǎm elevul al cǎrui pǎrinte umblǎ cu audi A6 sau A8! Dacǎ… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Mǎ lǎsaţi sǎ termin? Foarte bine, dacǎ dumneavoastrǎ consideraţi cǎ trebuie 

subvenţionaţi toţi elevii, indiferent de veniturile pe care le are familia, veniţi şi-mi spuneţi de 

unde sǎ tǎiem, da?! 

 

Dl.Iustin Roman 

Eu am o propunere, domnu’ primar… 

 



 11 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

La ora actualǎ, cei care primesc subvenţie la energie termicǎ, familiile, înseamnǎ un 

numǎr de 17.500 de elevi, din totalul de 30…şi… 

 

D-na Marcela Frigioiu 

33… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

33 de mii. Deci, mai mult de jumǎtate pot beneficia de aceastǎ subvenţie! O luǎm de la 

început, cei care au sub 15 milioane pe membru de familie. E o chestiune de dezbatere…e o 

chestiune de apreciere…cum facem bugetul…Eu înţeleg aici nişte tensiuni, nişte râcâieli, puţin 

politice… Noi trebuie sǎ apreciem ce este mai bine pentru constǎnţeni. Dǎm şi sǎracului şi 

bogatului la fel şi tǎiem din altǎ parte?! Poate nu mai facem locuinţe?! Tǎiem de la 

datoriile…cǎ de la Fin.Co.Ge.Ro. nu poţi sǎ tai…Poate mai tǎiem  de la drumuri, poate tǎiem 

de la locuinţele pentru sǎraci, ǎştia care stau pe strǎzi, acuma,  în gerul ǎsta, şi dǎm elevilor cu 

pǎrinţi bogaţi?! E o chestiune de apreciere şi de dezbatere. Banii sunt aceeaşi! Poate nu mai 

facem evenimente, la varǎ, pentru turişti?! E şi asta o soluţie! Şi stǎm cum stǎ Neptunul! E o 

chestiune de apreciere. Şi acuma, discutaţi, o apreciem şi votǎm, ulterior. Mulţumesc! Domnii 

elevi, în funcţie de ce votǎm noi, sunt liberi, dacǎ ei susţin şi cred atât de tare în chestiunea cǎ 

este dreptul lor legal, sǎ ne acţioneze în judecatǎ. Poate vine…. se judecǎ acolo. Eu, pǎrerea 

mea, şi din cât conduc eu administraţie şi ştiu, este cǎ nu poate veni sǎ-mi impunǎ aşa ceva, cu 

atât mai mult, cu atât mai mult cu cât acum doi ani de zile, cotele, pe care noi le luam din 

impozite pentru a repara şcolile şi pentru a vǎ asigura finanţare, au fost tǎiate de Guvernul de la 

Bucureşti.. Şi a fost modificat…. pânǎ acum doi ani, când ne ocupam noi de şcoli, domnii 

elevi, şi v-am pus termopane, v-am fǎcut mobilier, v-am adus calculatoare şi aşa mai departe, 

lucruri care nu le aveaţi pânǎ când sǎ vinǎ aceastǎ administraţie localǎ. Nu era în sarcina 

noastrǎ sǎ vǎ aducem calculatoare, spre exemplu. Ne ocupam şi fǎceam aceste lucruri, dar 

aveam şi sursa de bani. Acum doi ani de zile, guvernul a tǎiat sursa de bani şi a spus cǎ asigurǎ 

ei, luându-ne nouǎ banii, asigurǎ ei aceastǎ finanţare complementarǎ. Dupǎ ce ne-au luat banii, 

anul ǎsta a mai apǎrut un cuvânt: cǎ asigurǎ ei, da’ putem sǎ asigurǎm şi noi! Deci, situaţia asta 

este! Când ne-au luat banii…Cât ne-au luat acu’ doi ani de zile? 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Aproape trei sute de miliarde, bani vechi. Procentul din cote defalcate din impozitul pe 

venit a fost diminuat de la 44% la 41,75%. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Da? 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Cotele defalcate din impozit, care reprezintǎ principala sursǎ a bugetului local. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Şi a fost diminuat exact pentru învǎţǎmânt, sub motivaţia cǎ banii vor fi adunaţi toţi la 

Bucureşti şi de acolo vor plǎti. Dupǎ doi ani de zile au spus cǎ: da, da’, zice, puteţi plǎti şi voi 

ceva! Pǎi, lucrurile nu merg aşa! Nu merg aşa, pentru cǎ merg în detrimentul comunitǎţii. Şi 

mi-am terminat expozeul. Repet, eu unul, personal, cred cǎ trebuie ajutaţi oamenii care nu pot 

sǎ munceascǎ, şi cred cǎ trebuie ajutaţi oamenii amǎrâţi. Nu cred cǎ trebuie ajutat copilul meu, 

sǎ-i dau subvenţie la abonamentul pe transport în comun. Nu mi se pare moral şi echitabil  Şi 
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nu mi se pare corect. Şi, în toatǎ lumea asta, subvenţia şi sprijinul se acordǎ celor care n-au, nu 

celor care au! Mulţumesc! 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Domnu’ primar, vreau sǎ vǎ spun cǎ aveţi dreptate într-o oarecare privinţǎ, în ceea  ce 

priveşte cǎ sunt oameni care au posibilitǎţi…. sǎ meargǎ cu maşinile personale sau cu ale 

pǎrinţilor, este foarte adevǎrat, dar aceia nu vor consuma. Din toatǎ chestiunea asta, din cât am 

înţeles,  mai mult de jumǎtate din cei care urmeazǎ sǎ beneficieze de aceastǎ reducere, de 

aceastǎ subvenţie, deja au abonamente, ceea ce presupune cǎ suma de 2 milioane şi jumǎtate se 

reduce şi ea la jumǎtate. Pe de o parte. Pe de alǎ parte, dacǎ am acorda aceastǎ subvenţie, ar 

avea de câştigat RATC-ul.  Şi chiar am ajuta RATC-ul, întrucât, noi socotim, aşa, teoretic, cǎ 

ei s-au urca toţi în autobuze şi ar consuma. Dar nu se urcǎ. Vor acest lucru mai mult din 

orgoliu, fiind elevi, sǎ aibǎ acelaşi statut cu cei care beneficiazǎ, sǎ nu existe o discriminare 

între ei. Cred, totuşi, cǎ, dacǎ facem un calcul mai exact, sumele sunt mult mai mici şi poate cǎ  

ar trebui sǎ le satisfacem aceastǎ dorinţǎ, cu atât mai mult cu cât eu sunt sigur cǎ… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Spuneţi dumneavoastrǎ de unde sǎ tǎiem din buget. 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Dar suma-i mult mai micǎ… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Noi nu putem sǎ…. 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Va beneficia RATC-ul din…chestia asta! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Atenţie! Noi nu putem sǎ nu prevedem sumele, pentru cǎ, dacǎ vor fi mai mulţi cei care 

solicitǎ, şi noi votǎm bugetul acum, ne trezim peste jumǎtate de an cǎ suntem în gaurǎ. 

 

Dl.Iustin Roman 

S-a propus o alianţǎ….Unde este avantajul cetǎţeanului Constanţei sau al elevilor şi 

studenţilor, vizavi de guvernarea USL? Unde este avantajul? Pentru cǎ banii ǎştia, care puteau 

sǎ vinǎ de la Guvern nu au venit anul trecut, am înţeles. Unde este avantajul cetǎţeanului, al 

nostru al elevilor….? 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Nicǎieri. Guvernul a pǎstrat aceeaşi formǎ de finanţare pe care a fǎcut-o “Guvernul 

Boc”, proastǎ. Dacǎ ne-ar fi dat nouǎ cotele înapoi, atunci, manageriam noi, din ǎia 300 de 

milioane. Atunci reparam noi şi fǎceam treaba cum am fîcut-o pânǎ acum doi ani de zile. Au 

fǎcut-o prost şi ǎştia şi ǎia din’ainte. 

 

Dl.Iustin Roman 

Domnu’ primar… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pǎi, m-aţi întrebat, v-am rǎspuns! Ce vreţi mai mult de-atâta? 
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Dl.Iustin Roman 

Faceţi parte  din partidul de guvernare şi vizavi de tǎiere, sǎ tǎiem de la Henry 

Coandǎ… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Iustin Roman 

Putem sǎ tǎiem  de la Henry coandǎ…. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Cum aţi spus?! 

 

Dl.Iustin Roman 

Am spus cǎ putem sǎ tǎiem din bugetul alocat cartierului Henry Coandǎ…. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Da, e o variantǎ. Putem sǎ tǎiem… 

 

Dl.Iustin Roman 

Trebuie sǎ ne gândim şi în viitor, la locurile de muncǎ… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Ce locuri de muncǎ?! Locuri de muncǎ nu sunt din subvenţii, locuri de muncǎ sunt 

exact din construcţii! 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Vǎ rog, doamnǎ! 

 

D-na Ana Marcu 

În primul rand, este lǎudabilǎ iniţiativa tinerilor, pentru faptul cǎ au venit şi şi-au 

solicitat dreptul. Pentru lucrul aceste nu cred cǎ trebuie sǎ fie certaţi, ci apreciaţi, pentru cǎ o 

iniţiativǎ de acest gen este lǎudabilǎ. Pe de altǎ parte însǎ, nu sunt ei de vinǎ cǎ legiutorul nu a 

fost foarte précis. Şi aveţi dreptate, pentru cǎ sunt foarte multe semne de întrebare exact pe 

textul legii.. Nici nu se poate trage o concluzie certǎ în aceastǎ şedinţǎ de consiliu, pentru cǎ nu 

avem cum. Eu propun  sǎ existe, totuşi, o dezbatere în cadrul  unei comisii şi sǎ vedem dacǎ se 

identificǎ sursa bugetarǎ sau dacǎ se poate face ceva, plecând de la o bazǎ de date, da? Sǎ 

analizǎm dacǎ se poate face ceva în exerciţiul bugetar din acest an, pentru solicitarea elevilor. 

Trebuie sǎ fie o analizǎ transparentǎ. Sǎ vedem. Pentru cǎ, oricât am dori noi, o analizǎ, pe 

buget, în cadrul unei şedinţe de consiliu, este imposibilǎ. E imposibil de tras o concluzie. 

Putem sǎ ne dǎm cu presupusul fiecare, dar nu ar fi corect. Nu ar fi corect nici vizavi de noi, 

nici vizavi de ei, pentru cǎ nu le putem spune clar cǎ pe bugetul actual nu se poate da nici un 

fel de ajutor…  

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Nu… 
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D-na Ana Marcu 

Pe de altǎ parte, haideţi sǎ vedem… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

În plus… 

 

D-na Ana Marcu 

În plus, cǎ un ajutor existǎ. Haideţi sǎ mai analizǎm o datǎ baza de date, sǎ stǎm de 

vorbǎ şi cu  RATC-ul,  sǎ stǎm de vorbǎ şi cu reprezentanţii… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Mai este o soluţie: creştem preţul…tariful la RATC… 

 

Se fac comentarii în salǎ. (Nu, nu, asta nu…) 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pǎi, cum nu… 

 

D-na Ana Marcu 

Domnu’ primar, am stabilit o datǎ cǎ, în primul rand,  trebuie sǎ avem grijǎ sǎ creştem 

numǎrul de cǎlǎtori la RATC, lucru care cred cǎ, în continuare, nu s-a întâmplat la nivelul 

preconizat. Deci, într-adevǎr, grija noastrǎ este şi vizavi de cetǎţean, dar şi vizavi de toate 

regiile pe care consiliul local le are sub îndrumare. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Dar eu vǎ dau variante… 

 

D-na Ana Marcu 

Exact, dar varianta, vǎ spun sincer, nu se poate identifica acum sub presiunea 

momentului. Trebuie sǎ ne punem… 

 

Se fac comentarii în salǎ. (Trebuie, cǎ votǎm bugetul şi…) 

 

D-na Ana Marcu 

Acum, pe moment, sǎ identificǎm? 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Eu, vǎ recunosc cǎ l-am desemnat pe domnul viceprimar Gabi Stan sǎ discute cu elevii. 

Mǎ, fraţilor, poate 15 milioane consideraţi voi cǎ nu-i suficient, trebuie sǎ fie 20 de milioane pe 

membru de familie. Haideţi sǎ vedem.Domnii elevi, cam intransigenţi. Adicǎ, au venit cam cu  

pumnu’n gurǎ : “Nu, domn’e, cǎ ǎsta-i dreptul nostru!” 

 

D-na Ana Marcu 

Sunt tineri, domnu’ primar…haideţi sǎ nu-i certǎm… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Nu, nu-i cert, Doamne fereşte! Dumneavoastrǎ spuneţi cǎ-l lǎudabil…E adevǎrat, o fi 

lǎudabil, eu i-aş fi vǎzut….i-aş fi lǎudat…oho… sǎ vinǎ sǎ spunǎ: “Bǎ, uite, ne-am gândit…am 

vrea şi noi sǎ facem…asta! Am vrea şi noi sǎ facem ceva pentru oraş. Sau pentru comunitate, 

sau…la varǎ sau….la iarnǎ, sau…la nuştiu ce…”, nu: “Am vrea sǎ ne daţi…” Da’ sǎ spunem 
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cǎ-i şi ǎsta un pas. Ǎsta-i începutul., când am spus cǎ au venit şi au spus “am  vrea sǎ ne daţi”. 

Poate data viitoare vin şi spun: “am vrea şi noi sǎ facem….” 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Da, sau pentru elevi, sǎ facem, sǎ organizǎm…sǎ nu ştiu ce…Nu, cǎ nu….Bun. Nu ştiu. 

Cum apreciaţi. Vǎ rog, sunt deschis…Eu v-am zis doar punctul meu de vedere. Fiecare… 

spuneţi, uite, variante…sǎ mai discutǎm cu ei, sǎ mai identificǎm pe buget, sǎ tǎiem de la 

Henry Coandǎ, sǎ tǎiem de la…revelion. Fel de fel de variante, sunt! 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Cât s-a alocat pentru revelion? Douǎ milioane 700 de lei. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Propuneţi. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

D-na Sorina Tuşa 

În opinia mea, dacǎ-mi permiteţi un punct de vedere, într-adevǎr, problema este destul 

de sensibilǎ, ca sǎ spunem aşa. Eu achiesez la punctul de vedere al doamnei Marcu, în sensul 

cǎ problema trebuie sǎ rǎmânǎ deschisǎ, nu poate fi tranşatǎ, într-adevǎr, acum, aici. Şi, dacǎ 

vorbim de soluţii pe buget, eu vreau sǎ vǎ aduc aminte cǎ noi, grupul consilierilor PD-L, chiar 

am avut o solicitare, zilele trecute, pentru a primi nota de fundamentare pe câteva capitole din 

buget. Din pǎcate, nu am primit rǎspunsul. Deci, soluţii chiar ne-ar fi greu sǎ dǎm, în primul 

rând pentru cǎ problema este complexǎ, iar în al doilea rând cǎ nu avem informaţia, dar dreptul 

elevilor trebuie respectat pentru cǎ, de fiecare datǎ, la orice proiect de hotǎrâre pe care-l 

abordǎm, încercǎm sǎ respectǎm spiritul legii şi acum legea este de partea lor. Deci, pǎrerea 

mea este cǎ ar trebui sǎ cercetǎm problema, s-o lǎsǎm  deschisǎ, n-o putem tranşa acum, şi 

trebuie sǎ rezolvǎm problema într-un fel sau altul. Sǎ  respectǎm legea. Practic, despre asta-i 

vorba. 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Îmi permit sǎ adaug aici, pentru cǎ aţi fǎcut referire la nota fǎcutǎ pentru faptul cǎ v-ar  

interesa câteva capitole bugetare, nota dumneavoastrǎ am primit-o vineri, la ora 12,00, iar, ca 

sǎ explicitez toate capitolele din vraful de documente pe care îl aveţi, era vorba de un biblioraft 

de proiecte care alcǎtuiesc bugetul, ceea ce era imposibil de fǎcut într-un timp aşa scurt.  

 

Dl.Iustin Roman 

Da, doamnǎ… 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Vǎ aduc astǎzi la cunoştinţǎ cǎ bugetul a fost afişat pe site-ul Primǎriei din data de 17 

ianuarie, v-a fost comunicat cu 5 zile înainte şi nu aveam cum sǎ vǎ explicitez tot bugetul, pe 

toate codurile la care dumneavoastrǎ aţi fǎcut referire în acea hârtie. 
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D-na Sorina Tuşa 

Da, am înţeles, doamna Marcela, dar nu am spus-o în sensul foarte rǎu al cuvântului. 

Ideea este cǎ pe site nu era tot ceea ce am solicitat noi, iar faptul cǎ ne-aţi comunicat cu 5 zile 

înainte, ne-aţi comunicat doar draftul …şi schematic, adicǎ fǎrǎ nota de fundamentare. Noi am 

dorit o notǎ de fundamnetare. Nota de fundamentare este explicaţia bugetului. 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Dar raportul l-aţi citit, sǎ vedeţi ce scrie acolo? 

 

D-na Sorina Tuşa 

L-am citit… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Dar nu, nu…tema nu este sǎ intrǎm într-un conflict pe acest subiect, este o soluţie pe 

care încercǎm sǎ o gǎsim pentru elevi. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Este vorba de un million şi ceva, deci nu de douǎ şi jumǎtate, şi aceşti bani se vor duce 

la RATC, pentru cǎ…oricum…traseele….mijloacele de transport în comun vor circula şi mai 

goale şi mai pline. Dacǎ se urcǎ şi elevii în ele, RATC-ul nu pierde nimic, pentru cǎ are acelaşi 

consum. Dimpotrivǎ, banii aceştia,  dacǎ le reducem la jumǎtate, banii se duc la RATC,  şi 

poate se organizeazǎ mai bine. Poate cǎ vine în sprijinul… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Da’ mai bine creştem plafonul de subvenţie pentru bǎtrâni, spre exemplu, de la 9 

milioane, pentru cât primeşte, decât sǎ-i dau elevului cǎruia-i revin 15 milioane pe cap. Şi, 

decât sǎ-I dau elevului care poate sǎ primeascǎ 25 de milioane pe cap, mai bine dau bǎtrânilor 

de la 9 milioane la 10. V-aţi gândit şi la acest aspect? Care are nevoie de medicamente şi aşa 

mai departe, şi are 9 milioane. Deci, bǎtrânul merge pânǎ în 9 milioane, elevul merge pânǎ în 

15 milioane. Elevul vrea sǎ meargǎ şi la 25 de milioane şi bǎtrânul sǎ rǎmânǎ la 9! Hai sǎ 

cântǎrim toate  lucrurile! 

 

Dl.Radu Bogdan Matei 

Domna preşedintǎ, dacǎ-mi permiteţi, l-aş întreba pe domnul primar dacǎ aprobǎm 

bugetul aşa cum este astǎzi şi, ulterior, dupǎ o analizǎ, aşa cum a propus doamna Marcu, gǎsim 

o soluţie,  se poate modifica? 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Da, se poate modifica. Dacǎ aprobǎm acum  bugetul, putem veni în şedinţa viitoare sǎ 

facem o rectificare, sǎ luǎm de acolo şi sǎ punem dincolo. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pentru cǎ….într-adevǎr, ceea …. 
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Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Alo! Nu mai cotcodǎciţi acolo! Pentru cǎ ceea ce a spus doamna Marcu este corect şi 

real; lucrurile trebuiesc apreciate şi vǎzute din toate punctele de vedere. Eu v-am ridicat un 

aspect acum. Poate, dacǎ avem nişte bani….Sigur, aveţi dreptate cǎ ajutǎ RATC-ul. Dar, poate, 

dacǎ vrem sǎ transferǎm nişte bani, sǎ facem o subvenţie ca sǎ mai ajutǎm în acelaşi timp şi 

RATC-ul, mai vǎd dacǎ nu sunt alte categorii mai defavorizate. Tot noi stabilim. 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Pǎi, le luǎm în calcul şi pe-alea! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Nu ştiu! Le luǎm în calcul.Vedem de unde putem sǎ tǎiem…Poate apreciem cǎ nu mai 

e nevoie sǎ facem faza a doua la Henry Coandǎ. Întrebǎm acolo, vedem câte cereri sunt, cam 

care sunt situaţiile sociale de acolo…Poate nu mai sunt situaţii sociale aşa grave, le-om fi 

terminat cu ǎstea 3500. şi eu acuma nu sunt ironic… 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Sunt peste 3 mii, domnu’…Suntem în comisie. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Ne uitǎm aciolo şi vedem şi luǎm o decizie. Poate, domn’e, la Henry Coandǎ nu mai 

facem încǎ 18 blocuri, poate facem numai 9 blocuri… 

 

Dl.Rǎducu Popescu 

Şi-i lǎsǎm pe stradǎ! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Nu ştiu! Nu?! E o chestiune de dezbatere…şi de discutat… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Poate mǎ duc la elevi, spune consiliu, mǎ duc pânǎ în 25 de milioane şi nu mǎ mai duc 

cu un million la pensionari…sau…Nu ştiu! 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Ǎia cu 25 nu se mai duc cu… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Nu ştiu, domn’e! Eu trebuie sǎ prevǎd bani în buget. Când am spus ceva, trebuie sǎ 

prevedem bani în buget, cǎ mǎ trezesc la toamnǎ cǎ au aplicat şi cǎ nu sunt bani, dupǎ aia, ca sǎ 

ne achitǎm datoriile şi intrǎm în incapacitǎţi de platǎ. Lǎsaţi-mǎ, cǎ ştiu eu sǎ construiesc 

bugetul, de 14 ani!  

Bun. Am înţeles, în ceea ce priveşte propunerea pentru elevi. Deci, dumneavoastrǎ 

spuneţi cǎ ar trebui votat bugetul, discutǎm mai amǎnunţit şi discutǎm peste o lunǎ în şedinţa 

viitoare… 
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D-na Ana Marcu 

La urmǎtoarea comisie de buget-finanţe, este invitat orice coleg din cadrul consiliului 

local, sǎ vinǎ sǎ participe. La urmǎtoarea şedinţǎ… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Acum avem şi studenţii. Hai s-o luǎm şi cu studenţii. Vǎ rog! 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Bunǎ ziua, domnule primar, domnilor viceprimari, domnilor constilieri! Numele meu 

este Retevoi Teodor şi reprezint Liga Studenţilor din Universitatea Maritimǎ Constanţa. 

Se fac comentarii în salǎ. (Puteţi sǎ mergeţi pe jos…cǎ sunteţi în centru….) 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Nu cred cǎ e nevoie de comentarii rǎutǎcioase. În clipa de faţǎ, cǎ tot v-aţi încins la 

certuri şi aşa mai departe, la noi  situaţia e simplǎ , un  singur articol de lege, 205, lit.b. Îl ştiţi. 

Dacǎ nu-l ştiţi, îl aveţi în faţǎ fiecare dintre domniile dumneavoastrǎ… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Nu, ia adu-mi-l aduc aminte, cǎ nu-l ştiu. 

 

Se fac comentarii în salǎ. (204 sau 205?) 

 

Dl.Teodor Retevoi 

205: “În timpul anului şcolar, studenţii beneficiazǎ de tariff redus, cu minim 50%.” 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Bun. Acum, la noi, studenţii sunt mult mai puţini, sunt doar 14.200 de studenţi în 

municipiul Constanţa… 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Continuaţi.Facilitatea este pe acel articol şi indicaţi sursa. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Sursa, doamnǎ, ca şi pânǎ în 2010, când a fost retrasǎ prin hotǎrârea de consiliu local. 

Bǎnuiesc cǎ se pot gǎsi bani… 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Eu acum vorbesc pe lege, aşa cum vorbiţi şi dumneavoastrǎ. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pe lege, domnu’ student, cǎ ne-aţi citit legea. Legea se citeşte în integralitatea ei şi, 

eventual, corelat. Hai, vǎ spun eu, cǎ am învǎţat de la penal. Citiţi tot. 
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Dl.Teodor Retevoi 

În legislaţie, domnii noştri guvernanţi nu a avut amabilitatea sǎ specifice articolul de 

lege din  care sǎ vinǎ finanţarea respectivǎ... 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Aşa. Acuma, continuaţi 1 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Acum, hai sǎ vǎ dau exemple de douǎ, trei, patru, cinci, şase centre universitare din ţarǎ 

ale cǎror studenţi beneficiazǎ de subvenţie. Bǎnuiesc cǎ le ştiţi. Timişoara, cum îmi place mie 

(sǎ spun), cǎ am crescut la ţarǎ,  în Medgidia, moca peste tot. La Galaţi, colegii noştri, prietenii 

noştri de la Liga studenţilor din Galaţi, au trei linii subvenţionate, inclusive studenţii de la “cu 

taxǎ”, forma de învǎţǎmânt nebugetatǎ;  Cluj-Napoca,  Braşov, Iaşi, Oradea, Piteşti, Bucureşti, 

toate celelalte centre universitare  beneficiazǎ de subvenţii… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Am înţeles! Eu ştiu acest lucru, numai cǎ de-aia se aleg primari şi consilii locale şi 

politici locale diferite. Pentru cǎ, la Braşov, ǎla nu face locuinţe sociale, noi facem. La 

Timişoara, ǎla nu dǎ pachete bǎtrânilor sǎraci, noi dǎm. La Cluj, ǎla nu are cluburi de 

pensionari, noi facem. Politicile locale sunt diferite, de-aia, cǎ, altfel, era de la Bucureşti, ca pe 

vremea lui Ceauşescu, spunea: faceţi aia, faceţi aia, în toate oraşele era la fel. Am înţeles! Ştiu 

lucrul ǎsta. Dumneavoastrǎ solicitaţi pentru cei care sunt la…. ca sǎ ne lǎmurim, sǎ înţelegem, 

solicitaţi pentru toţi? 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Pentru absolut toţi studenţii îmnatriculaţi la forma de învǎţǎmânt zi. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Am înţeles, şi pentru cei care plǎtesc facultatea? 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Exact. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Am înţeles! Deci, domnu’ student se duce şi plǎteşte facultatea , vine de la Medgidia şi 

plǎteşte facultatea la Constanţa, şi domnu’ constǎnţean, din impozitele lui sǎ-i dea gratuitate , 

asta cereţi dumneavoastrǎ! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Studentul respectiv cheltuie în municipiul Constanţa, şi chirie, şi facturi la întreţinere, şi 

curent, şi…nu ştiu, mâncare… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Da, nu,  eu am înţeles, asta solicitaţi dumneavoastrǎ! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Corect! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pǎi, aşa cheltuie şi turistul, când vine, sǎ şti. 
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Dl.Teodor Retevoi 

Turistul stǎ doar douǎ, trei zile, studentul stǎ 9 luni pe an. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Turistul stǎ toatǎ vara, sau o sǎptǎmânǎ, douǎ… 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Nu cred cǎ… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Am înţeles. Dumneavoastrǎ spuneţi aşa: cǎ dumneavoastrǎ veniţi şi plǎtiţi facultatea … 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Exact. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Şi noi sǎ vǎ dǎm subvenţie. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Corect. Cum a fost pânǎ în 2010. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Da, cum a fost pânǎ în 2010! Da’ nu mai bine dau eu subvenţie bǎtrânei care are pensie 

de 9 milioane 300 şi nu mai poate sǎ meargǎ?  

 

Dl.Teodor Retevoi 

Şi acum vine u cu un contraexemplu: şi bǎtrâna respectivǎ se plimbǎ de dimineatǎ şi 

pânǎ seara în RATC! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Da’ şi dumneavoastrǎ, student, care plǎtiţi acolo, puteţi sǎ şi munciţi, suplimentar, încǎ 

4 ore! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Nu ne permite curricula şcolarǎ! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Cine?  

 

Dl.Teodor Retevoi 

Curricula şcolarǎ.  

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Ce-i aia? 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Avem prea multe cursuri, bǎnuiesc cǎ ştiţi şi dumneavoastrǎ, aţi fǎcut… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Hai, domn’e, ce naiba! 
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Se fac comentarii în salǎ. (Şi se duc la toate orele…!) 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Hai, domn’e, ce dracu’! Am înţeles! Deci, cereţi pentru toţi! Eu zic cǎ ar trebui sǎ 

facem şi aici o dezbatere şi sǎ-i împǎrţim, sǎ-i privim diferenţiat pe domnii studenţi: cei care 

sunt la “cu taxǎ”, cei care sunt la “fǎrǎ taxǎ”, cei care sunt din Constanţa, cei care sunt din 

afarǎ veniţi, cei care sunt într-o familie cu venituri care beneficiazǎ de subvenţie, cu15 

milioane, cei care sunt cu mai mult…Adicǎ, cred cǎ trebuie o analizǎ diferenţiatǎ, pǎrerea mea, 

aici. 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Şi dupǎ prezenţa la şcoalǎ! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Nu ştiu! Vǎ rog! 

 

Dl.Radu Bogdan Matei 

Domnu’ primar, aici este o altǎ problemǎ ce ţine de organizarea studenţilor, dar ar 

trebui totuşi sǎ avem în vedere cǎ, din câte ştiu eu, în ultimii 20 de ani Constanţa încǎ nu s-a 

impus ca centru universitar. Poate ar trebui sǎ facem… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Dacǎ-mi este permis…. Studentul se duce la Timişoara pentru cǎ are anumite facilitǎţi 

şi poate rǎmâne în Timişoara. Studentul din Galaţi, care vine şi face facultatea din Constanţa 

pleacǎ înapoi acasǎ, asta pot sǎ vǎ garantez.. Dar nu sunt mulţi. Din 14.200 de studenţi, anual, 

cam  5000 rǎmân în Constanţa şi creşterea aceea, cu numǎrul de locuitori, este adevǎratǎ, cel 

puţin în cadrul nostru, al studenţilor de la Universitatea Maritimǎ. Noi nu ne întoarcem înapoi 

la Medgidia, Cernavodǎ sau Vatra-Dornei, de unde venim noi. Noi rǎmânem pe val. Marea ne 

cheamǎ! 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Efortul bugetar, dacǎ-l putem numi efort,  nu ar fi decât undeva la suma de 7 sute 10 

mii de Euro pe an universitar. Asta implicǎ cele 9 luni. 

 

 Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Un mizilic! 

 

 Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Bǎnuiesc cǎ putem…gǎsi surse, nu?! Eu sunt convins de lucrul ǎsta! 

 

Se fac comentarii în salǎ. 
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D-na Sorina Tuşa 

 Haideţi sǎ supunem dezbaterii consilierilor locali, da?! Mulţumim frumos! 

 

 Dl.Iustin Roman 

 Numai douǎ secunde! Spune-mi şi mie, dacǎ şti, câţi sunteţi cu taxǎ şi câţi fǎrǎ taxǎ? 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 La Universitatea Maritimǎ din Constanţa   , la “Ovidius”, bǎnuiesc cǎ…. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Cîţi cu taxǎ? 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Din 2994, doar 444    . Faceţi şi dumneavoastrǎ un calcul… Numai la UMC, La 

“Ovidius”… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Cine intrǎ la cu taxǎ? Domnu’….? Rǎspunde…Lǎmureşte-ne…Cǎ, pe vremea mea nu 

era cu taxǎ…Atunci, intrai, bine; nu intrai, la muncǎ! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Erau mai multe locuri bugetate de cǎtre minister… şi stat. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Da…nu ştiu, or fi fost…Dar de ce….Stane, explicaţi-mi şi mie un lucru. De ce unele 

locuri sunt cu taxǎ şi altele fǎrǎ taxǎ? 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Locurile atribuite, de cǎtre Ministerul Educaţiei Naţionale, în urma unei analize, 

fiecǎrei  universitǎţi, pe grade… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Am înţeles! Dar de ce….Şi la locurile fǎrǎ taxǎ,  am înţeles cǎ vǎ subvenţioneazǎ 

Guvernul, nu?! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Pânǎ în 2010 ne subvenţiona consiliul local. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Nu, domn’e, nu transportul! Ori te faci cǎ nu înţelegi….Şi, hai, mai iute, cǎ, altfel, eşti 

preşedintele Ligii studenţilor! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Pot fi şi mai iute…  

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Înţeleg cǎ… 
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Dl.Teodor Retevoi 

  N-am înţeles… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Atunci, o sǎ fiu eu mai explicit, dacǎ n-ai înţeles! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Vǎ rog! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Înţeleg cǎ şcolarizarea v-o subvenţioneazǎ Guvernul. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Pentru cei de la forma de învǎţǎmânt nebugetatǎ, ne-o subvenţionǎm noi…Adicǎ, o 

plǎtim noi. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Aşa. Şi la cealaltǎ? Asta am întrebat. La fǎrǎ taxǎ vǎ subvenţioneazǎ Guvernul! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Da. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pǎi, de ce nu vǎ subvenţioneazǎ pe toţi? 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Pentru cǎ nu are locuri….nu are bani. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Aha! Bun. Am înţeles! 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Am înţeles! Am înţeles! Deci, Guvernul, care pe vremea noastrǎ avea bani sǎ…şi 

subvenţiona şcolarizarea pentru un numǎr de studenţi, constatând cǎ nu mai suntem pe vreamea 

comuniştilor când se subvenţiona tot, a spus: “Eu am bani şi subvenţionez…atât.”.Da? Cine 

intrǎ la cei subvenţionaţi? De ce un student e la “cu bani” şi unu-i la “fǎrǎ bani”? Explicaţi-ne 

şi nouǎ! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Eu, spre exemplu, nu am mai avut dreptul pentru a urma cursurile unei universitǎţi fǎrǎ 

taxǎ deoarece am fost la Ovidius. Legea Educaţiei. E fǎcutǎ de guvernanţii noştri… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Am înţeles! Adicǎ a doua facultate, Guvernul nu ţi-o mai subvenţioneazǎ, indiferent de 

cât de bine înveţi! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Corect. 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Guvernul spune: “Bǎ, ţi-am subvenţionat una, dar dacǎ o vrei pe-a doua, plǎteşti! Te 

duci la muncǎ,  o faci tu  şi plǎteşti. Am înţeles. Dumneavoastrǎ.  Altul, care n-a fǎcut nicio 

facultate? De ce unul face la “fǎrǎ taxǎ” şi altul face la “cu taxǎ”? Explicaţi-mi şi mie! Sau cum 

se face selecţia? 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Venind din liceul în care învǎţǎmântul …nu ştiu cum se face… Pe vremea mea era cu 

totul altfel, se învǎţa mult mai bine şi mult mai O.K. Acum nu se mai învaţǎ, ca sǎ fiu sincer, 

şi…. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Nu se mai învaţǎ şi…? 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Corect.Şi intrǎ la forma de învǎţǎmânt nebugetatǎ, la “cu taxǎ”. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Deci, ǎla care nu învaţǎ intrǎ la “cu taxǎ”. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Corect. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Şi ǎla care învaţǎ intrǎ la “fǎrǎ taxǎ”. Bun. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Şi, dupǎ primul an universitar, pleacǎ acasǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Am înţeles. De ce, cǎ nu mai învaţǎ? 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Cǎ nu promoveazǎ. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Pǎi, da’ eu vǎ întreb aşa. Dacǎ este un student amǎrât, dintr-o familie amǎrâtǎ, şi vrea sǎ 

rǎzbeascǎ în viaţǎ, nu pune osul sǎ înveţe ca sǎ intre la “fǎrǎ taxǎ”, unde îl subvenţioneazǎ 

guvernul, şi sǎ rǎmânǎ mai departe?! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Poate face lucrul ǎsta sau poate apela la comisia socialǎ din cadrul UMC, unde noi 

putem sǎ acordǎm 5 locuri din banii universitǎţii. 

 

Se fac comentarii în salǎ. (Şi de ce nu majoraţi la 7?) 
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Dl.Teodor Retevoi 

Nu putem sǎ dǎm la…Din 225 câţi intrǎ în fiecare an universitar, doar 50, plus 5 

subvenţionaţi de cǎtre universitate. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Îi putem subvenţiona pe cei care sunt la “fǎrǎ taxǎ’…. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Nu ştiu. Eu, special, pun nişte întrebǎri, ca sǎ înţelegem cum stau lucrurile aici! 

 

Se fac comentarii în salǎ.  

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Sǎ-i stimulǎm, ca sǎ înveţe…. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Vedem pe cine stimulǎm. Dacǎ dǎm, îi dǎm ǎluia care n-a învǎţat şi zice cǎ, totuşi, nu 

poate…şi plǎteşte taxa, şi-i dau eu din impozitele constǎnţenilor?! Îi dau ǎluia de la Medgidia 

sau de la Galaţi? Nu-i dau? În ce situaţie? Deci, e o dezbatere puţin mai….detaliatǎ de fǎcut. 

Pǎrerea mea. Eu am terminat. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Aceste discuţii, detaliate sau nu, pânǎ în 2010 nu au existat. Pur şi simplu se 

subvenţiona. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Asta e…Da…. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 Era şi în 2010 exact aceeaşi situaţie, numai cǎ… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

D-na Sorina Tuşa 

 Mulţumim! Haideţi  sǎ supunem  atenţiei domnilor consilieri, da? Vǎ rog! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Numai puţin! Domnu’…E-adevǎrat. Nici criza nu era pânǎ în 2008, 2009. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

 A început prin 2009. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

 Aşa. E-adevǎrat. Şi, dacǎ vǎ uitaţi la bugetul pe care-l avea Constanţa în 2010 şi în 

2008, veţi constata cǎ era  jumǎtate.Da. Şi când a venit criza, au început reduceri, de peste tot, 
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în toatǎ lumea asta, din Anglia, unde le-a tǎiat din sistemul bugetar 30 de miliarde pe an, pânǎ 

în România. E-adevǎrat. Aveţi dreptate! 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Inclusiv Guvernul, prin ordonanţǎ, ne-a impus reducerea cu 25%... 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Da’ nu puteţi sǎ… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Inclusiv Guvernul ne-a impus nouǎ reducerea salariilor, ne blocheazǎ schema, noi nu 

mai avem voie sǎ angajǎm de ani de zile. Dacǎ dǎm afarǎ, la 7 oameni care pleacǎ avem voie 

sǎ angajǎm unul singur. E-adevǎrat, nu mai e ce era. Aveţi dreptate! 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Corect. Putem creşte bugetul prin creare de locuri de muncǎ. Aici e datoria 

dumneavoastrǎ, a tuturor consilierilor… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Da, e-adevǎrat… 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Care ar fi soluţia pentru creşterea locurilor de muncǎ , ca sǎ creascǎ bugetul la 

Constanţa? 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Facilitǎţi fiscale… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Numai puţin, cǎ termin imediat. Domnu’ student… 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Vǎ rog! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Vǎ rog frumos, în loc sǎ faceţi a doua facultate, mai bine veneaţi în administraţie, aici, 

şi ne spuneaţi nouǎ cum sǎ creem locuri de muncǎ. Eu pot sǎ vǎ dau un exemplu, e-adevǎrat. În 

timpul verii, staţiunea Mamaia şi-a dublat capacitatea de cazare, cu tot ceea ce înseamnǎ locuri 

de muncǎ ce deservesc serviciile în turism… 

 

Dl.Teodor Retevoi 

În care muncesc  studenţii. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Da, exact, în care muncesc studenţii! Ai dreptate! Deci, am creat locuri de muncǎ 

pentru studenţi 
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Dl.Teodor Retevoi 

Da’ doar pentru timpul verii… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pǎi, şi ce sǎ fac eu acuma… 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Pǎi, n-aţi spus mǎ cǎ nu puteţi sǎ munciţi în timpul anului, din cauza cursurilor? 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Teodor Retevoi 

Pǎi, în timpul verii muncim… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Da, bine domnu’ student. 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Domnu’ primar, domnilor colegi… 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Domnu’ Chesoi, vǎ rog! 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Am sǎ fac o propunere. Având în vedere cǎ nu toţi studenţii sunt din Constanţa şi cǎ 

urmeazǎ a fi subvenţionaţi din taxele şi impozitele locale, aceste abonamente, eu v-aş propune, 

şi ca sǎ stimulǎm studenţii ca sǎ înveţe, sǎ le subvenţionǎm abonamentul numai celor care sunt 

la “fǎrǎ taxǎ”… şi constǎnţeni…Nu, nu cǎ se face o discriminare, dacǎ subvenţionǎm numai la 

constǎnţeni. Numai celor care sunt la fǎrǎ taxǎ, asta e propunerea mea, ca sǎ se strǎduiascǎ sǎ 

înveţe, s-ajungǎ buni…  

 

D-na Sorina Tuşa 

O formulaţi ca amendament,  înţeleg, nu sau cum? 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Da, când va veni discuţia despre cum se subvenţioneazǎ. Sǎ facem o altǎ şedinţǎ şi, 

dupǎ o discuţie  în comisia bugetului, abia atunci putem discuta, sǎ gǎsim şi sursele şi sǎ 

adǎugǎm şi studenţii de la “fǎrǎ taxǎ” elevilor şi celorlalte categorii, cǎ nu sunt mulţi la fǎrǎ 

taxǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Dar în  ce comisie se va discuta despre aceastǎ problemǎ? La dumneavoastrǎ, doamnǎ? 

 

D-na Ana Marcu 

În comisia de buget-finanţe, eventual, unde pot veni… 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pǎi, atunci, haideţi sǎ discute, mixt, zic eu. Pǎrerea mea. Eu vǎ fac o sugestie, de buget-

finanţe şi de învǎţǎmânt, nu? 

 

D-na Ana Marcu 

Învǎţǎmânt şi transport, pe lângǎ buget-finanţe  

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Atunci, haideţi, poate…Eventual, poate, aprobǎm bugetul acum, aşa, facem nişte 

discuţii luna asta, dupǎ care,  comisiile reunite vin şi spun: “Domn’e, uite, ǎstea ar fi soluţiile:1, 

2, 3.” Şi decidem şi…asta e! Nu? 

 

Se fac comentarii în salǎ. (Da.) 

 

D-na Sorina Tuşa 

Mai sunt alte intervenţii? Vǎ rog! 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Eu aş vrea sǎ fac 3 amendamente la proiectul de hotǎrâre privind aprobarea bugetului 

municipal. Sunt, de fapt, permutǎri de sume în cadrul aceloraşi capitole bugetare. Şi fac referire 

aici la o detaliere a pǎrţii de software şi hardware cu care opereazǎ municipalitatea în 

momentul de faţǎ. La un alt capitol bugetar, vorbesc despre o investiţie a municipalitǎţii într-un 

post de transformare de energie electricǎ, tocmai pentru a aproviziona cu energie electricǎ 

proiectele pe cae urmeazǎ sǎ le facem în staţiunea Mamaia, şi, dacǎ intrǎm într-o spiralǎ a 

“cine trebuie sǎ facǎ”, “cum trebuie sǎ facǎ”, riscǎm sǎ fim ca la telejurnal unde vedem 

proiecte finalizate dar nepuse în operǎ tocmai pentru cǎ nu s-au primit aprobǎrile de alimentare 

cu energie electricǎ. Iar la…şi mai am încǎ un capitol, la “autoritǎţi executive” o valoare de 10 

mii de lei care se mutǎ dintr-o parte în alta, pentru cei cu situaţiile de protecţie civilǎ şi 

situaţiile de urgenţǎ. Deci, primul amendament, la cap.51 – “autoritǎţi executive”, avem 

urmǎtoarele modificǎri:  - anexa 2 bis: se diminueazǎ cheltuielile de la titlul bunuri şi servicii 

cu suma de 113 mii lei şi se majoreazǎ cu aceeaşi sumǎ cheltuielile de capital: - anexa 3 – lista 

obiectivelor de investiţii pe anul 2014 – se modificǎ în urmǎtoarea structurǎ: 

- poziţia 2 - licenţe software -  se diminueazǎ cu suma de 1 mii lei; 

- poziţia 3 – servere – se majoreazǎ cu suma de 4 mii lei; 

- poziţia 4 – echipamente de reţea (switch) – se diminueazǎ cu suma de 1 mii lei; 

- poziţia 5 – imprimante multifuncţionale – se majoreazǎ cu suma de 97 mii lei; 

- se adaugǎ o poziţie – scannere – cu suma de 14 mii lei. 

2. La capitolul 51 – autoritǎţi executive - se modificǎ anexele 2 şi 2 bis prin diminuarea 

cheltuielilor pentru bunuri şi servicii cu suma de 10 mii lei şi se majoreazǎ cheltuielile de 

capital la capitorul 61 – ordine publicǎ şi siguranţa naţionalǎ, subcapitolul “protecţie civilǎ ;I 

protecţia contra incendiilor”. 

În anexa 3 – “lista obiectivelor de investiţii pe anul 2014” se modificǎ capitolul 61 - 

ordine publicǎ şi siguranţa naţionalǎ, subcapitolul “lista de dotǎri independente şi utilaje” prin 

introducerea unei poziţii denumitǎ “sistem de acoperire şi închidere benǎ cu protecţie pentru 

autoutilitara tip pick-up, marca Isuzu D-Max 4x4, în sumǎ de 10 mii lei. 

3. se diminueazǎ în anexa 2 şi 2 bis cheltuielile pentru bunuri şi servicii la  cap.74 – 

protecţia mediului, subcapitolul salubritate, cu suma de 670 mii lei şi se majoreazǎ cheltuielile 

de capital la cap.51 – autoritǎţi executive, cu aceeaşi sumǎ.  

În anexa 3 –“lista obiectivelor de investiţii pe anul 2014” se modificǎ cap.51 – autoritǎţi 

executive, lista de studii şi proiecte, prin introducerea unei noi poziţii denumitǎ “proiectare, 
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execuţie şi montaj post de transformare 630 KVA, în staţiunea Mamaia, în sumǎ dce 670 mii 

lei.Deci, aceasta este  lista cu amendamentele pe care le propun şi o depun la doamna secretar. 

Sursele sunt menţionate. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Bun. Mai sunt alte comentarii? Dacǎ nu sunt, cu menţiunea cǎ rǎmâne deschisǎ 

problema elevilor şi a studenţilor, astfel cum a spus şi domnul primar, în comisiile reunite, vom 

supune la vot, în primul rand, amendamentele formulate de domnul viceprimar Fǎgǎdǎu. 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Toate trei. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Şi amendamentul meu cu subvenţionarea creşterii de preţ, cu gigacaloria, trebuie votat 

acuma? 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Acela e la punctul 30 din ordinea de zi, nu e nevoie de modificare în buget. Din 

subvenţii.. 

 

D-na Marcela Enache 

Numai puţin! Dacǎ se acordǎ din bugetul local…. 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu  

Ne încadrǎm în sumele alocate, doamna Enache. 

 

D-na Marcela Enache 

Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Acum supunem la vot bugetul, proiectul de hotǎrâre de la punctul 6. 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

Avem 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivǎ. Au votat împotrivǎ: d-na Tuşa, dl.Roman 

şi dl.Gima. 

 

Se fac comentarii în salǎ. (Este mai mare sau mai mic?) 

 

D-na Marcela Frigioiu 

Având în vedere procedura de întocmire şi de estimare, este mai mare cu 4 milioane 

faţǎ de cel estimat de anul trecut. Este de 146 de milioane de euro, din veniturile mele proprii. 

Se fac comentarii în salǎ. 
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D-na Sorina Tuşa 

Punctul 7: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei 

de investiţii pe anul 2014 ale R.A.D.E.T. Constanţa.” 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Comentarii? Vǎ rog, domnu’ consilier! 

 

Dl.Iustin Roman 

Aici, noi am cerut o ….am fǎcut o…vizavi de o adresǎ … 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Mai tare, domnule! 

 

Dl.Iustin Roman 

Am solicitat demiterea domnului director Rachieru… 

 

Se fac comentarii în salǎ. (Nu vǎ auzim.Luaţi microfonul1) 

 

Dl.Iustin Roman 

Da, deci, am înaintat unm document prin care ceream demisia domnului Rachieru. Ştiu 

cǎ el a fost şi cercetat de DNA. Este condamnat, am înţeles, cu suspendare…N-am nimic cu 

dumnealui, dar, totuşi, nu cred cǎ este bine, nu este normal sǎ-l menţinem în funcţie, da?,  în 

momentul în care nu a reuşit în, nu ştiu, cred, în 10 ani de zile, sǎ rezolvǎm problema aceasta a 

gigacaloriei, care este destul dificilǎ pentru cetǎţeni… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

La ce vǎ referiţi, cǎ n-am reuşit? 

 

Dl.Iustin Roman 

La tara sistemului de tranpost…Bǎnuiesc cǎ din moment ce este cercetat, au fost nişte 

probleme. Şi-atunci, prin hârtia pe care noi am fǎcut-o….trebuie sǎ gǎsim, cumva, o soluţie, 

pentru a rezolva problema asta, a conducerii RADT-ului. Pentru cǎ eu m-am uitat în buget, 

apropo de buget, la salarizare, dacǎ nu mǎ-nşel, sunt prinse, undeva, la vreo sutǎ de milioane pe 

lunǎ, salariul unui director. Mi se pare, totuşi, destul de mult.  

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Iustin Roman 

Aproximativ, cǎ nu ştiu câţi directori sunt, dar bǎnuiesc cǎ nu sunt mai mult de 5 

directori la RADET. Poate o sǎ ne spunǎ domnul director… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Poate o sǎ ne spunǎ domnul director. 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Domnu’ Rachieru…! 

 

Dl.Iustin Roman 

Da’ nu e vorba de valoarea salariului… 
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Se fac comentarii în salǎ. (Aţi cerut demisia…) 

 

Dl.Iustin Roman 

Da, eu aşa am pus problema, numai cǎ mǎ refeream şi la proiect… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Am înţeles! Nu ştiu, eu n-am vǎzut adresa, dar o sǎ discutǎm. Eu zic cǎ trebuie luate în 

calcul…Sunt douǎ aspecte total diferite. Unul, este activitatea RADET-ului, ce s-a întâmplat 

acolo. Dacǎ dumneavoastrǎ doriţi… Eu, în principiu, una peste alta, sunt mulţumit despre 

cum…şi activitatea pe care o desfǎşoarǎ RADET-ul, referitor la:  pierderile pe care le are acum 

faţǎ de pierderile pe care le avea acu’ 5 ani sau pe care le avea acu’ 10 ani pe reţea, şi care sunt 

introduce în costurile suplimentare;  la eficientizarea punctelor termice;  la reabilitarea 

punctelor termice, la ceasuri şi aşa mai departe. Deci, una este activitatea RADET-ului, pe 

care, dacǎ doriţi, putem s-o analizǎm. Un alt aspect , este adevǎrat, însǎ, şi care trebuie…asupra 

cǎruia va trebui sǎ luǎm o decizie cu toţii, şi am sǎ port şi eu o discuţie în acest sens cu domnul 

director, este chestiunea anchetei şi a condamnǎrii pe care o are dumnealui: dacǎ este 

definitivǎ,  nu este definitivǎ; dacǎ mai poate fi atacatǎ,  nu mai poate fi atacatǎ; ce presupune 

acest lucru şi dacǎ acest lucru are sau considerǎm şi apreciem cu toţii, mai ales dumneavoastrǎ, 

cǎ votaţi, cǎ trebuie sǎ aibe o influenţǎ asupra funcţiei pe care o deţine. Dacǎ da sau nu. Deci, 

sunt douǎ chestiuni diferite. Şi, dacǎ doriţi, în viitoarea şedinţǎ de consiliu local facem o 

analizǎ asupra lor. Preţul la gigacalorie este o altǎ discuţie. Preţul la gigacalorie vine de la 

CET, deocamdatǎ, şi este din sistemul naţional. Ştiţi cǎ se duce Fǎgǎdǎu tot timpul la Bucureşti 

şi se întâlneşte cu Oprescu, ca sǎ termine transferul CET-ului aici. Aia este o altǎ discuţie, cǎ 

ne vine de-acolo! Costurile de transport ale RADET-ului, da?, pentru cǎ avem preţul 

gigacaloriei, naţional, şi costurile de transport şi disctribuţie ale RADET-ului, sigur fac parte, 

dacǎ vreţi,  din analiza activitǎţii RADET-ului. Şi acolo se poate vedea care sunt costurile în 

altǎ parte, ce s-a întâmplat în alte oraşe, s-au debranşat, nu s-au debranşat, şi-au pǎstrat 

punctele termice…Acolo se poate face o analizǎ asupra RADET-ului. Eu vǎ spun cǎ, în 

principiu, ştiu cǎ lucrurile merg bine. Da’ orice discuţie este binevenitǎ. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Dacǎ-mi permiteţi…Noi am formulat memoriul acesta în cursul lunii decembrie şi am 

solicitat demiterea domnului Rachieru din motiv cǎ acea condamnare, care, vǎ spun eu, la acest 

moment nu este definitivǎ, este fond şi apel, urmeazǎ recursul, e vorba de infracţiuni care sunt 

sǎvârşite în timpul exercitǎrii atribuţiilor de director RADET, şi tocmai acesta este motivul 

pentru care am solicitat demniterea. Dar suntem deschişi discuţiilor, dacǎ dumneavoastrǎ vǎ 

luaţi angajamentul de a purta o discuţie cu domnul Rachieru şi sǎ o supunem  discuţiei 

consiliului local. Tocmai aceasta era şi solicitarea noastrǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

O supunem….Le supunem pe-amândouǎ, dacǎ vǎ intereseazǎ şi aspectele de 

funcţionare ale RADET-ului, o datǎ şi, doi, situaţia, exclusivǎ a directorului de-acolo rezultatǎ 

în urma condamnǎrii, cu suspendare, pe care a primit-o şi a etapei în care se aflǎ în instanţǎ. 

Da? Deci, în viitoarea şedinţǎ de consiliu. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Dacǎ mai sunt alte comentarii? Doamna Marcu, parcǎ v-am sesizat mai devreme. 
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D-na Ana Marcu 

Da, voiam sǎ vǎ întreb dacǎ aţi gǎsit dumneavoastrǎ o soluţie prin care sǎ nu aplicǎm 

decizia ANR, cǎ despre asta este vorba. N-am nicio problemǎ cu RADET-ul… Dar ştiţi ce se 

întâmplǎ? A devenit o practicǎ ca în condiţiile în care într-o regie autonomǎ lucrurile nu merg 

bine, sǎ cerem demisiile sau sǎ arǎtǎm cu degetul la o persoanǎ… 

 

Dl.Iustin Roman 

Doamnǎ… 

 

D-na Ana Marcu 

Am..numai ceva de comentat. Mǎ lǎsaţi sǎ termin? 

 

Dl.Iustin Roman 

Da, vǎ rog! 

 

D-na Ana Marcu 

Fǎrǎ miciun fel de probleme… 

 

Dl.Iustin Roman 

Am vrut sǎ…. 

 

D-na Ana Marcu 

De bunul mers  al regiilor autonome, şi nu este vorba numai de RADET aici, sunt toate 

regiile autonome,  eu cred cǎ toatǎ lumea este implicatǎ din acest consiliu local. Foarte rar am 

auzit, într-adevǎr, sǎ se ia în dezbatere activitatea acestor regii, dar la modul serios. Deci, 

decizia ANR-ului nu este pentru prima datǎ când ne confruntǎm cu ea. A fost un process pe rol, 

dacǎ ştiţi. RADET-ul a dat în judecatǎ, am contestat decizia ANR-ului… 

 

D-na Sorina Tuşa 

Încǎ mai este. 

 

D-na Ana Marcu 

Nu mia este. Mi se pare cǎ a fost respins…deci, este cineva de la… 

 

D-na Sorina Tuşa 

Are termen la Înalta Curte, eu aşa ştiu, dar… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

D-na Ana Marcu 

Mai este un termen? 

 

D-na Sorina Tuşa 

Da. 

 

D-na Ana Marcu 

Pânǎ la acel termen ce se întâmplǎ? 

Se fac comentarii în salǎ. 
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D-na Ana Marcu 

Şi, iarǎşi, ceea ce nu se discutǎ este faptul cǎ în decursul anului 2013 au avul loc 10 mii 

de debranşǎri. Riscǎm, în condiţiile acestea sǎ se creeze un monopol din partea Congazului şi 

sǎ oferim populaţiei, ce? Lipsa de alternativǎ la energie termicǎ! Despre asta este vorba. Şi, 

dacǎ vrem sǎ discutǎm serios problema RADET-ului, cred cǎ trebuie s-o luǎm de la început. 

Domnu’…Sunt convinsǎ cǎ domnul director Rachieru n-ar avea nimic împotrivǎ, dacǎ va 

exista o sentinţǎ, bǎnuiesc cǎ-i…. pentru orice om de onoare, sǎ-şi dea demisia. Nu este 

necesar sǎ o cerem noi, pentru cǎ suntem oameni… 

 

Dl.Iustin Roman 

Da, oameni… 

 

D-na Ana Marcu 

Exact. 

 

Dl.Iustin Roman 

Oameni cu care… 

 

D-na Ana Marcu 

Pe de altǎ parte, activitatea de bazǎ a RADET-ului, vǎ spun sincer, iarǎţi, nu se poate 

discuta în cadrul unei şedinţe de consiliu. Trebuie sǎ o luǎm şi sǎ ne implicǎm mai serios în 

activitatea asta, dacǎ, într-adevǎr, nu vrem doar imagine politicǎ şi vrem sǎ fim responsabili. 

 

Dl.Iustin Roman 

Doamna Marcu, cu mare plǎcere eu fac parte din orice comisie spuneţi  dumneavoastrǎ 

sau hotǎrǎşte consiliul local, numai cǎ, mie, personal, şi partidului pe care-l reprezint , mi se 

pare anormal ca în momentul în care eşti cercetat, condamnat, sǎ mai rǎmâi în funcţie. Unu. O 

datǎ. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pot sǎ face u o parantezǎ? 

 

Dl.Iustin Roman 

Da, încǎ nu este condamnat… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Iustin Roman 

Încǎ douǎ minute….Numai puţin şi termin cu aceastǎ nuanţǎ… 

În momentul în care dumneavoastrǎ spuneţi cǎ…conducerea RADET a acţionat aşa 

cum trebuie pânǎ acum şi avem gigacaloria asta… 

 

D-na Ana Marcu 

Eu am spus… 

 

Dl.Iustin Roman 

Cred cǎ… 
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D-na Ana Marcu 

Cǎ avem  gigacaloria asta din cauza ANR-ului… 

 

Dl.Iustin Roman 

Iar, dacǎ vorbim vizavi de ANR, da?,  ANR-ul este în subordinea Guvernului, doamnǎ! 

Guvern din care faceţi parte şi dumneavoastrǎ. Şi PSD-ul şi dumneavoastrǎ. De ce nu vǎ ţineţi 

de cuvânt, ce-aţi promis cetǎţenilor.?! Gǎsiţi soluţii, cumva, ca ANR-ul sǎ resolve problema 

asta. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

D-na Ana Marcu 

Dar e o problemǎ a Consiliului local.  

 

Dl.Iustin Roman 

Ştiu! E adevǎrat,… 

 

D-na Ana Marcu 

Toţi trebuie sǎ…. 

  

Dl.Iustin Roman 

Da, e adevǎrat…dar nu spuneţi cǎ ANR-ul e cineva care nu poate sǎ… Este în 

subordinea Guvernului. Aveţi miniştri în Guvern. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Da. Mulţumim! Domnu’ viceprimar, vǎ rog! 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Stimaţi colegi, constat cǎ profitǎm de aceastǎ primǎ şedinţǎ şi nu observǎm câteva 

lucruri extrem de importante, ci încercǎm sǎ ne facem imagine politicǎ. Primul aspect este cǎ, 

în sfârşit, dupǎ 24 de ani, ţara asta a fost în stare sǎ nascǎ un buget pânǎ în 31.12. Doi. 

Discutǎm despre proiect, nu despre imagine. Nu, nu este prost…   Fac apel la dumneavoastrǎ, 

doamna preşedinte, ca sǎ ţineţi în frâu şedinţa de consiliu local ….  

 

D-na Sorina Tuşa 

O.K., domnu’….viceprimar 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

…şi sǎ respectaţi… 

 

D-na Sorina Tuşa 

Dar şi dumneavoastrǎ urmǎriţi imaginea politicǎ, în momentul în care ne subliniaţi cǎ e 

primul buget votat pânǎ la sfârşitul anului. Tot imagine politicǎ se n umeşte. 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Nu era decât o constatare… 
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D-na Sorina Tuşa 

Da… 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Şi vǎ rog frumos sǎ mǎ lǎsaţi sǎ vorbesc! Pânǎ una, alta, sunt şeful grupului cel mai 

numeros din consiliul local şi pânǎ acum constat cǎ aţi fǎcut tǎrǎboi, gâlceavǎ şi n-aţi oferit 

nicio soluţie. Dacǎ Rachieru va fi condamnat, îşi va da demisia. Da’ de ce cereţi demisia 

înainte sǎ o zicǎ instanţa? Vǎ substituiţi judecǎtorilor? 

 

Dl.Iustin Roman 

Pentru preţul gigacaloriei. 

 

Se fac comentarii în salǎ. (N-are treabǎ….) 

 

D-na Sorina Tuşa 

Deci, domnule viceprimar, vǎ rǎspund eu, scurt. Deci, noi am cerut demisia, urmare 

acelei soluţii, cu menţiunea cǎ urmeazǎ a fi supusǎ discuţiei. Nu v-am zis sǎ-l demiteţi azi. 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Pǎi, nu faceţi altceva decât sǎ întǎriţi rugǎmintea mea de a mai citi încǎ o datǎ 

regulamentul de desfǎşurare a şedinţelor consiliului local, astfel încât toţi sǎ putem sǎ vorbim 

în mod egal, nu ca sǎ vǎ beregǎţiţi unii la alţii…. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Am pus informaţia la dispoziţia colegilor, ca sǎ fie informaţi. 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Nu e cazul sǎ ne întrerupem unii pe alţii. Vǎ rog frumos! De altfel, aceasta este ultima 

dumneavoastrǎ şedinţǎ, ca şi preşedinte. 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Salut înţelepciunea doamnei Marcu. O discuţie cu adevǎrat implicatǎ despre RADET, 

nu presupune demisia lui Rachieru. Nu poate fi înţeleasǎ în 30 de secunde cât ridicǎm mâna 

sau dǎm din gurǎ sau trimitem un comunicat de presǎ. Vorbim de nişte adevǎruri economice, 

legislative, istorice de hotǎrâri ale Curţii de Apel. Vorbim aici de executǎri, de nedreptǎţi în 

ţara asta în care, inclusiv guvernul din care pasrtidul dumneavoastrǎ a fǎcut parte nu este 

Fecioara Maria! Nu vine de undeva, aşa, ca Superman, din criptonitǎ, ci, pur şi simplu, nu a 

plǎtit la timp datoriile pe care trebuia sǎ le plǎtim noi, constǎnţenii. Credeţi cǎ-i convine cuiva 

ca sǎ vedem peste tot: “Constanţa, preţul cel mai mare la gigacalorie!”? Unu, cǎ este o 

afirmaţie trunchiatǎ. Este preţul cel mai mare la gigacalorie pentru cei care au venituri, pe 

membru de familie, peste 1500 de lei. Doi, cǎ ne-au adus în starea asta alţii, nu noi 

constǎnţenii! Rachieru, împreunǎ cu echipa de la RADET au fǎcut urmǎtoarele lucruri: 

pierderile pe reţeaua  RADET sunt între 13,8 şi 15%. Puteţi sǎ-mi spuneţi vreo altǎ regie din 

ţarǎ care are aceste pierderi mici? 

 

D-na Sorina Tuşa 

Nu pot. 
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Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Hai sǎ judecǎm dupǎ aceşti parametri. Preţul de distribuţie, şi ca sǎ înţelegem de 

supraîncǎlzire a agentului termic pe care-l furnizeazǎ CET-ul este sub 90 de lei, plus TVA. Şi 

este neschimbat, de câţi ani, domnu’ director? 

 

Dl.Ilie Rachieru 

De doi ani. 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Asta, în condiţiile în care au crescut: salariul mediu pe economie, combustibilul, 

energia electricǎ, toate celelalte aspecte. Vreţi sǎ discutǎm serios despre asta? V-aştept oricând, 

cu mare drag! Chiar mi se pare ciudat ca sǎ fim decât doi, trei oameni în consiliul local  cu 

adevǎrat interesaţi de aceste probleme şi de identificarea soluţiilor care privesc comunitatea. 

Dacǎ ne facem doar imagine politicǎ, pǎi, atunci, o sǎ-i rog pe toţi colegii mei din PSD, luǎm 

cuvântul câte 5 minute fiecare şi nu mai apucaţi sǎ vorbiţi. Consider cǎ altul trebuie sǎ fie 

scopul nostru în şedinţele de consiliu local. Vǎ mulţumesc şi vǎ doresc înţelepciune! 

 

D-na Sorina Tuşa 

Mulţumim, domnu’ viceprimar! 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Aşadar, vreau sǎ mai spun şi eu un singur lucru. Primarul dumneavoastrǎ, Falcǎ, ce 

funcţie are la partid? 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Vicepreşedinte naţional. 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Vicepreşedinte, da? A fost condamnat, condamnat, cercetat în ultimǎ instanţǎ. Nu vǎ 

zice nimic? N-are nicio legǎturǎ cu ce aţi solicitat dumneavoastrǎ? 

 

Dl.Iustin Roman 

În consiliul local…se ia aceastǎ decizie… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Nu, da’ v-am spus eu. Poate nu ştiaţi! Luaţi şi aceastǎ informaţie. Falcǎ a fost 

condamnat, condamnat şi achitat la instanţa supremǎ1 Aşa cǎ nu vǎ grǎbiţi cu Rachieru. Dupǎ 

teoria dumneavoastrǎ, trebuia sǎ daţi exemplu în partid. Falcǎ trebuia sǎ-şi ia bagajele şi s-o-

ntindǎ, dupǎ prima condamnare! Nu? Demisie de onoare! 

 

Dl.Iustin Roman 

Sunt multe situaţii de genul ǎsta… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Perfect. Bine. O.K. ! Am vrut sǎ fac aceastǎ precizare, cǎ, probabil cǎ aţi ştiut-o când 

aţi cerut-o … 

 

Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Iustin Roman 

Este din cauza preţului pe care îl avem acuma… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Preţul pe care îl avem acum, domnu’ consilier, şi, haideţi, cǎ începem sǎ sǎrim calul, se 

datoreazǎ eliminǎrii subvenţiei pe care a fǎcut-o guvernul dumneavoastrǎ ”Boc” acum doi ani 

de zile. Aţi eliminat subvenţia, pe care Constanţa a primit-o timp de 11 ani, de 12 milioane  de 

euro. Primeam subvenţie de la Guvern, şi Boc a tǎiat-o. De-aia stǎm cu preţurile astea! Da? 

 

Dl.Iustin Roman 

Pǎi, eu o sǎ… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Pǎi, nu, ca sǎ fim înţeleşi! 

 

Dl.Iustin Roman 

Noi… 

 

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 

Cǎ nu veniţi dumneavoastrǎ sǎ-mi spuneţi mie poveveşti aici. Acum doi ani de zile aţi 

tǎiat subvenţia pe care o acorda Guvernul. Jumǎtate din subvenţia, care venea la populaţie, 

venea prin lege, de la Guvern. Boc a tǎiat-o! Şi cu asta am pus punct. Ca sǎ ştim de unde sunt 

preţurile astea! 12 milioane de euro au dispǎrut din buget! Mulţumesc! Hai, mai departe, c-o 

lungim şi…o lǎlǎim degeaba. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Bun. Dacǎ nu mai sunt alte comentarii, o sǎ supunem la vot proiectul nr.7 privind 

aprobarea bugetului şi a listei de cheltuieli ale RADET Constanţa. 

Cine este pentru? Împotrivǎ Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.8: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

R.A.E.D.P.P. Constanţa pe anul 2014. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Comentarii? 

Cine este pentru? Împotrivǎ Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.9: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

R.A.T.C. Constanţa pe anul 2014. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Comentarii? 
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Voturi pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

Avem 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivǎ. Au votat împotrivǎ: d-na Tuşa, dl.Roman 

şi dl.Gima. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.10: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea majorării capitalului social la 

S.C.I.L.Confort Urban Constanţa pe anul 2014. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Comentarii? 

Voturi pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

 

D-na Marcela Enache 

Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.11: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

S.C.I.L.Confort Urban Constanţa pe anul 2014. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Comentarii? 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.12 l-am discutat înainte. Punctul nr.13 este retras. Punctul nr.14: 

“Proiect de hotǎrâre privind acordarea de facilităţi la transportul urban de 

călători în municipiul Constanţa persoanelor beneficiare ale prevederilor Legii 

nr.44/1994 şi Legii nr.341/2004. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.15: 

“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 din municipiul Constanţa. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Comentarii? 

Voturi pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 
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 D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.16: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea tarifelor minime pentru închirierea 

spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe aflate în patrimoniul S.C.Confort 

Urban S.R.L. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Comentarii? 

Voturi pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.17: 

“Proiect de hotǎrâre privind completarea şi modificarea art.1 din 

H.C.L.nr.499/23.12.2004 de aprobare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciilor dotări urbane, ecarisaj, dezinsecţie-deratizare. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Comentarii? 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

 D-na Marcela Enache 

Avem 21 de voturi pentru, 3 abţineri. S-au abţinut: d-na Tuşa, dl.Roman şi dl.Gima. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.18: 

“Proiect de hotǎrâre privind modificarea statului de funcţii al Serviciului public 

administrare creşe în subordinea Consiliului local municipal Constanţa, aprobat prin 

H.C.L.M. nr.140/17.06.2013.” 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Comentarii? 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.19: 

“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 ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
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D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.20: 

“Proiect de hotǎrâre privind repartizarea şi schimbul unor spaţii de locuit din 

fondul locativ de stat. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.21: 

“Proiect de hotǎrâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav în perioada iulie-decembrie 2013." 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.22: 

“Proiect de hotǎrâre privind modificarea H.C.L.nr.302/05.12.2013 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? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.23: 

“Proiect de hotǎrâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei 

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, aprobate prin H.C.L.nr.179/31.07.2013.” 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.24: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea aderării unor noi unităţi administrativ-

teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa.” 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
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D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.25: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă şi 

asistenţă juridică în domeniul achiziţiilor publice. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.26: 

“Proiect de hotǎrâre privind modificarea H.C.L. nr.7/2013 privind aprobarea 

unor măsuri de organizare şi funcţionare a cantinei de ajutor social Constanţa, aflată în 

subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.27: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea normelor procedurale interne pentru 

atribuirea contractelor de furnizare de servicii sau de lucrări în cadrul S.C.Confort 

Urban S.R.L. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.28: 

“Proiect de hotǎrâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.344/17.12.2012 

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. » 

- iniţiator : consilier local Rǎducu Popescu ; 

 Voturi pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.29: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Constanţa pentru anul 

şcolar 2014-2015. » 
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- iniţiatori: consilieri locali Răducu Popescu, Ciorbea Valentin, Cojoc Marioara,     

Candindatu Gabriel ; 

Voturi pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.30: 

“Proiect de hotǎrâre privind aprobarea preţului local de facturare a energiei 

termice de către R.A.D.E.T. Constanţa la nivelul municipiului Constanţa. » 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 

Aici, domnul viceprimar spunea ...Vǎ rog! 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

În numele iniţiatorului, fac urmǎtorul amendament la articolul 2: începând cu data de 

01.01.2014, preţul de facturare cǎtre populaţie este cel de 358,4...Deci, se pǎstreazǎ. 

 

D-na Sorina Tuşa 

 Mulţumesc! Supun la vot amendamentul 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

 Acum, supunem la vot proiectul de hotǎrâre. 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.31: 

“Proiect de hotǎrâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin  domeniului privat al municipiului Constanţa. » 

         -  iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău; 

Voturi pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.32: 

“Proiect de hotǎrâre privind modificarea H.C.L. nr.335/2011 privind transmiterea 

unor imobile aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa din administrarea 

R.A.E.D.P.P. Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar. » 

         -  iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 
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D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.33: 

“Proiect de hotǎrâre privind atribuirea unor terenuri în proprietate către Filip 

Constanţa Floriana, Filip Mihai şi Filip Matei  conform deciziei civile nr.293/CA/2008 a 

Curţii de Apel Constanţa, definitivă şi irevocabilă. » 

-  iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.34: 

“Proiect de hotǎrâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul 

Constanţa în vederea înscrierii în Cartea Funciară. » 

-  iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.35: 

“Proiect de hotǎrâre privind împuternicirea unor persoane din cadrul Primăriei 

municipiului Constanţa în vederea aplicării Sentinţei Civile nr.4046/01.11.2012 

pronunţată de Tribunalul Constanţa, irevocabilă prin Decizia Civilă nr.1056/10.06.2013 a 

Curţii de Apel Constanţa. » 

-  iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.36: 

“Proiect de hotǎrâre privind retragerea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P. 

asupra unor imobile situate în municipiul Constanţa. » 

-  iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.37: 
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“Proiect de hotǎrâre privind completarea H.C.L. nr.353/2012 privind 

transmiterea  unor imobile din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa 

în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa. » 

-  iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.38: 

“Proiect de hotǎrâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care 

aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa. » 

         -  iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău; 

Voturi pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.39  a fost retras. Punctul nr.40: 

“Proiect de hotǎrâre privind trecerea din administrarea Consiliului local al 

municipiului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unui teren 

situat în str. Scheia. » 

 -  iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.41: 

“Proiect de hotǎrâre privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P. 

Constanţa a unei suprafeţe de teren situată în str.Romană nr.10. » 

-  iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău; 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.42: 

“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 ; 

Comentarii? Vǎ rog! 
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Dl.Stelian Gima 

În proiectul de la acest punct apare, la un moment dat, la articolul 8 din proiect: “Se 

abrogǎ art.3 din HCLM nr.116/11.09.2012.” Aceastǎ hotǎrâre de consiliu local nu apare pe 

siteul Primǎriei. 

 

D-na Sorina Tuşa 

E posibil sǎ fie vorba de o eroare materialǎ? 

 

Dl.Stelian Gima 

Deci, avem HCLm nr.116/11.09.2012… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Deci, e posibil sǎ fie o greşealǎ materialǎ, mǎ gândesc, totuşi. Nu ştiu! 

 

D-na Marcela Enache 

Nu este afişatǎ pe site? 

 

Dl.Stelian Gima 

Deci, am intrat pe site, am ǎncercat sǎ vedem la ce se referǎ aceastǎ hotǎrâre şi nu am 

gǎsit nimic. Deci, HCLM nr.116/11.09.2012. Am încercat sǎ vedem ce se abrogǎ şi n-am gǎsit-

o. 

D-na Sorina Tuşa 

Verificǎ cineva? 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Constantin Babuş 

A fost un teren cu destinaţia de spaţiu verde şi se modificǎ destinaţia. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Nu, întrebarea domnului coleg era dacǎ este indicat corect numǎrul de hotǎrâre şi data, 

pentru cǎ nu se regǎseşte pe site. 

 

Dl.Constantin Babuş 

Este corect. 

 

D-na Marcela Enache 

O sǎ verificǎm  de ce nu apare pe site. 

 

D-na Sorina Tuşa 

O.K.! Dacǎ dumneavoastrǎ confirmaţi cǎ este corect… 

 

Se fac comentarii în salǎ. 

 

Dl.Tudorel Chesoi 

Eu vǎ propun sǎ aprobǎm sub forma asta şi, în cazul constatǎrii unei erori materiale, la 

urmǎtoarea şedinţǎ rectificǎm. 
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D-na Sorina Tuşa 

O.K.!  În regulǎ! 

 

D-na Marcela Enache 

Am verificat telefonic,  hotǎrîrea este, dar o sǎ verificǎm şi de ce nu apare pe site. 

 

D-na Sorina Tuşa 

O.K.!  Mulţumim! Având în vedere verificǎrile fǎcute, vǎ supun la vot proiectul de 

hotǎrâre înscris la punctul 42. 

Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Punctul nr.43 a fost retras. Punctul nr.44: 

“Proiect de hotǎrâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 

Aşa cum a spus domnul viceprimar, este ultima şedinţǎ şi prima, de altfel. Propuneri, vǎ 

rog! Spuneţi, domnu’ consilier Papari. Nu? Propuneri? Dom nu’ viceprimar! 

 

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 

Din partea grupului USL îl propun pe domnul ciorbea Valentin. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Da. Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 

 

D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 

 

D-na Sorina Tuşa 

Felicitǎri! Acestea fiind spuse, declar închisǎ şedinţa. Vǎ mulţumesc! 

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ, 

       Sorina Tuşa 

   

 

SECRETAR, 

         

         Marcela Enache 

 


