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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 
 
 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 05.03.2014, orele 12°°, în şedinţa  ordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  25  consilieri ( absenţi: motivat), 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., de Dl.Ciorbea Valentin. 
 
 Dl.Valentin Ciorbea 
 Bunǎ ziua, domnule primar, bunǎ ziua, stimaţi consilieri, bunǎ ziua, reprezentanţilor 
executivului din Primǎrie şi, nu în ultimul rând, dragilor de la presǎ!  
 Domnule pruimar, venind spre şedinţa asta de consiliu, mi-am adus aminte de un lucru. 
În urmǎ cu 24 de ani, eu stǎteam în  bancǎ şi dumneavoastrǎ….eu stǎteam la catedrǎ şi 
dumneavoastrǎ în bancǎ. N-am fi intuit, atunci, amândoi, cǎ vom sta alǎturi… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
 Amândoi, la catedrǎ! 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Amândoi, la catedrǎ şi vom lua decizii importante pentru comunitatea constǎnţeanǎ. 
Stimaţi colegi, aţi primit ordinea de zi. Nu sunt modificǎri faţǎ de ceea ce ştiţi. Deci, 

avem 16 puncte la ordinea de zi. În final, o sǎ-mi permiteţi sǎ fac o propunere şi sǎ spun  câteva 
cuvinte. 

Deci, vǎ propun  sǎ votǎm ordinea de zi. 
Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
Şedinţa este statutarǎ… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Şedinţa este statutarǎ. Mǎ iertaţi Sunt prezenţi 24 de consilieri, se şi vede, de altfel., 

urmând sǎ mai completǎm azi, la primul punct.. Daţi-mi voie sǎ-i dau citire… 
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 Da.Deci, ne anunţǎ, doamna secretarǎ, în legǎturǎ cu procesul verbal de la şedinţa trecutǎ. 
Sunt obiecţii, completǎri, ceva…? Dacǎ nu sunt, vǎ propun sǎ-l aprobǎm. 

Cine este pentru? Bun. Mulţumesc! 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, intrǎm în ordinea de zi. Punctul 1: 
“Proiect de hotărâre privind  validarea în funcţia de  consilier local a domnului Ene 

Valeriu-Iosif. » 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Ştiţi cǎ s-au produs nişte schimbǎri, unul din colegi a plecat în altǎ funcţie şi nu mai poate fi 

consilier. 
Eu vǎ propun sǎ îl invitǎm pe dl.Ene Valeiu-Iosif, care trebuie sǎ depunǎ jurǎmântul. Poftiţi aici! 

  
D-na Marcela Enache 

 Aşteptaţi, mai întâi,  sǎ-şi spunǎ punctul de vedere comisia de validare. Rog comisia de 
validare sǎ verifice dosarul. 
 
- X - 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Bun. Aşa. Da.Deci, comisia a constat cǎ sunt întrunite toate condiţiile, procesul-verbal al 
comisiei este semnat, şi îl invitǎm pe dl.Ene Valeriu-Iosif sǎ depunǎ jurǎmîntul.  

V-aş propune, totuşi, sǎ ne ridicǎm, cǎ este un moment festiv. 
 
 Dl.Valeriu-Iosif Ene 
 “Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanţa. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu!” 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Da, mulţumesc! Vǎ rog sǎ semnaţi! Vǎ urǎm success în activitate şi sǎ fie o colaborare 
creativǎ…cu toţi colegii din consiliu. Trecem la punctul 2: 
 “Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 
2014. » 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Aici, avem un amendament, nu? Domnu’ consilier şi viceprimar Fǎgǎdǎu, vǎ rog! 
 
 Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
 Excelenţele dumneavoastrǎ, doamnelor şi domnilor colegi, în primul rand vreau sǎ-mi cer 
scuze cǎ voi face acest amendament în afara ordinei de zi, dar sunt lucruri pe care le-am stabilit 
de curând, dupǎ ce am dat materialele cǎtre dumneavoastrǎ, în studiu. Vǎ propun douǎ studii, 
cred,  destul de importante pentru municipiul nostru: unul,  este legat de soarta Cazinoului din 
Constanţa, iar  al doilea,  despre o strategie energeticǎ pe care ar trebui sǎ o adoptǎm, sǎ o avem 
foarte coerentǎ de-acum înainte. Tocmai de aceea vǎ propun ca de la cap.51, unde aveam o sumǎ 
alocatǎ pentru studiul de oportunitate privind identificarea unei soluţii de reducere a preţului la 
gigacalorie, din aceastǎ sumǎ…Vǎ propun sǎ o reaşezǎm, dupǎ cum urmeazǎ: pentru studiul de 
oportunitate privind identificarea unor soluţii de restaurare şi redare a  funcţionalitǎţii clǎdirii 
Cazinoului din Constanţa, suma de 167 de mii de lei, la poziţia nr.5, şi al doilea, elaborarea unui  
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plan de acţiune privind energia durabilǎ, PAED a municipiului Constanţa, cu suma de 167 mii 
lei, la poziţia nr.6, restul rǎmânând la acest studiu privind reducerea preţului la gigacalorie. 
 Tocmai pentru cǎ fac în şedinţǎ aceste lucruri, mǎ simt dator sǎ vǎ expun câteva motive 
pentru care am iniţiat aceste amendamente. Primul. Studiul legat de oportunitatea pentru 
identificarea unei soluţii, în ceea ce priveşte Cazinoul din Constanţa, este necesar pentru cǎ, dupǎ 
cum ştiţi, municipalitatea a explorat toate posibilitǎţile care ar duce la restaurarea şi punerea în  
funcţiune a clǎdirii Cazinoului. Din pǎcate, proiectul cu finanţare europeanǎ … toate studiile 
necesare ne-au dus la  urmǎtoarea stare de fapt. Dacǎ astǎzi continuǎm cu proiectul european nu 
vom fi gata cu el, pentru cǎ, sǎ fim realişti, este, practic, imposibil sǎ terminǎm restaurarea 
Cazinoului pânǎ la jumǎtatea anului 2015. Şi atunci, toţi banii pe care i-am lua ar trebui sǎ-i dǎm 
înapoi. Doi, situaţia juridicǎ a activitǎţii care sǎ se presteze în clǎdirea Cazinoului, identificarea 
uni soluţii oportune, un efort bugetar, un necesar de bani, toate aceste aspecte depǎşesc 
capacitatea executivului sau ale studiilor pe care le avem elaborate pânǎ în momentul de faţǎ de a 
ne elucida în privinţa unei soluţii. Şi atunci, ca sǎ nu mai fie o alegere personalǎ sau o decizie 
unilateralǎ, vǎ propun ca sǎ facem un studiu serios privind oportunitatea şi identificarea unei 
soluţii. Mai mult decât atât, vǎ propun ca aceast studiu sǎ fie fǎcut cu specialişti, care sǎ 
cuprindǎ, minim, specializǎri juridice, economice şi studii de piaţǎ. Vǎ anunţ, în mod cert,  dacǎ 
veţi vota acest amendament, voi trimite invitaţii cǎtre companii de consultanţǎ internaţionalǎ 
precum Price Wather Haouse, Deloitte….şi aşa mai departe. Pentru cǎ, despre Cazino, toatǎ 
lumea a vorbit ca un  subiect politic, iar nimeni n-a venit cu o soluţie realǎ. Aceasta este starea de 
fapt. Tocmai de aceea vǎ propun acest amendament. 
 Legat de planul de acţiune privind energia durabilǎ a municipiului Constanţa, cu votul 
dumneavoastrǎ, anul trecut, am adoptat, în şedinţǎ, în care am propus, dumneavoastrǎ, în 
unanimitate aţi fost de acord, sǎ aderǎm la Convenţia Primaruilor. Convenţia Primarilor este o 
asociere de interese, nǎscutǎ din tratatul de la Kyoto, şi are ca scop creşterea eficienţei energetice 
în vederea scǎderii emisiilor de carbon. Prin acea hotǎrâre de consiliul local, noi ne-am însuşit şi 
planul, ţintele mari ale planului de acţiune al Convenţiei Primarilor. Dar, pentru a personaliza 
acest studiu la nivelul municipiului Constanţa, aşa cum au fǎcut şi alte municipii din ţara noastrǎ, 
şi cum fac chiar în acest moment, vǎ propun ca sǎ elaborǎm acest PAED – plan de acţiune 
privind energia durabilǎ. Ştiu cǎ este puţin plicticos, dar este extrem de important. Tot ceea ce va 
fi finanţare în urmǎtorul exerciţiu 2014-2020, pe capitolul “energeticǎ’ în ceea ce priveşte 
creşterea eficienţei energetice, cǎ vorbim de CET, de reabilitǎri de magistrale, de reabilitǎri 
termice ale locuinţelor sau a instituţiilor publice, trebuie sǎ se nascǎ din acest plan de acţiune 
privind energia durabilǎ a municipiului Constanţa. Vǎ mulţumesc! 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Mulţumim, domnule viceprimar! Iatǎ, se desprind douǎ chestiuni extrem de importante: 
Cazinoul este o problemǎ şi de suflet pentru constǎnţeni, şi nu numai; şi problemele energetice, 
sigur cǎ trebuie sǎ rǎmânǎ în atenţia noastrǎ. Dacǎ în legǎturǎ cu acest amendament sunt puncte 
de vedere? Vǎ rog! 
 
 D-na Ana Marcu 
 Nu.Am doar o singurǎ întrebare referitor la  Cazinoul. Sǎ înţeleg cǎ se renunţǎ la 
proiectul European pentru reabilitare? 
 
  



 4

Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Nu, eu propun…Întrucât, în actualul exerciţiu financiar, care se încheie la mijlocul anului 

2015, nu putem finaliza implementarea proiectului, avem mai multe variante: 1 - sǎ mergem în 
continuare pe accesarea de fonduri europene 2014-2020, dacǎ va fi vreo axǎ… 

 
D-na Ana Marcu 
Corect. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Doi. Sǎ ne adresǎm pieţei libere în vederea asocierii, închirierii şi aşa mai departe. 3 – Sǎ 

identificǎm ce tip de activitate va fi profitabilǎ, astfel încât sǎ se nascǎ nişte condiţii fie de 
asociere, fie de concesiune, cǎ nu ştim în momentul de faţǎ. Sǎ şi vrei sǎ faci o astfel de 
incursiune în prioiectul bancar, noi n-avem un proiect bancar. Tocmai de aceea am propus sǎ 
abordǎm la modul serios aceastǎ problemǎ şi…. 

 
D-na Ana Marcu 
Exact. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
…dincolo de partizanat politic. 
 
D-na Ana Marcu 
Sǎ înţeleg eu mai bine, la momentul acesta,  cǎ se doreşte a se şti care va fi destinaţia 

Cazinoului care, din punct de vedere financiar, ne va asigura rentabilitatea optimǎ pe acest 
imobil, mergând în continuare cu un proiect European, în condiţiile în care… 

 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Cred cǎ acest…. 
 
D-na Ana Marcu 
Ce ne asigurǎ resursele financiare pentru rentabilizarea lui… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
…acest studiu ne va lumina… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu, nu. Eu înţeleg aşa, cǎ domnul Fǎgǎdǎu spune aşa: cǎ, dacǎ o sǎ mergem pe el, pe 

proiect European, nu reuşim sǎ-l finalizǎm pânǎ în 2015, când… 
 
D-na Ana Marcu 
Nu acum… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu acum. Deci, am putea, eventual… 
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D-na Ana Marcu 
Da. 
 
D-na Ana Marcu 
Dacǎ o sǎ fie vreo axǎ în care sǎ-l încadrǎm din 2015 încolo, sǎ-l reparǎm. 
 
D-na Ana Marcu 
Corect. Deci, nu se renunţǎ la ideea  accesǎrii unui proiect pe fonduri europene, pentru 

cǎ…. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Dar asta din 2015, dacǎ nu gǎsim o soluţie! 
 
D-na Ana Marcu 
Corect. Dar… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
El, mai spune aşa: cǎ nu ştim ce ar trebui sǎ fie în Cazino, adicǎ, ce este cel mai rentabil 

ca sǎ-l scot eu pe piaţǎ, sǎ justifice, din  partea unui privat, o investiţie. Sigur cǎ noi ne-am dori 
Cazino! Sigur cǎ eu am avut… am şi spus ziariştilor, am luat nişte contacte…acolo…Ar vrea 
oamenii sǎ vinǎ, dar mai apare o problemǎ. Nu ştiu formula în care ar putea sǎ intre în Cazino: 
asociere, concesiune, închiriere şi aşa mai departe. Pe care? Noi nu ştim, aici ! Şi, dacǎ mǎ 
întrebaţi pe mine, în actualul context naţional, cu DNA, penal, n-are nimeni curajul sǎ ia decizia 
asta. Cǎ, dacǎ facem vreo concesiune şi se trezeşte vreun procuror de la DNA, ne ia pe toţi la 
întrebǎri, inclusiv pe dumneavoastrǎ, ca pe ǎia de la Ploieşti! Şi atunci, nu avem capacitatea 
juridicǎ de a gǎsi…a identifica o soluţie care sǎ fie indiscutabil, şi niciodatǎ posibil atacabilǎ de 
cǎtre penalii din România. Drept pentru care, dom’Fǎgǎdǎu zice sǎ facem acest studiu de 
oportunitate, cu o companie internaţionalǎ, sǎ ne spunǎ ce ar putea  şi ar crea cea mai mare 
potenţiabilitate de atracţie economicǎ acolo. Adicǎ, nu ştiu, poate facem salon de nunţi sau 
casino. Unu. Sigur cǎ noi vrem casino. Şi doi: care este drumul. Eu l-am rugat sǎ facǎ chestiunea 
asta din luna ianuarie, sǎ întrebe nişte avocaţi, la Bucureşti, pe Ceparu, mai exact, care ar fi 
soluţia pentru atragerea unui investitor. Şi-o bâlbâie! Şi atunci…Sigur cǎ, ǎştia, elveţienii cu care 
am discutat eu ar vrea sǎ intre. Da’ mie mi-e fricǎ, eu nu ştiu cum sǎ intre! Şi, parcǎ mi-aduc 
aminte cǎ ai mai spus aşa:, cǎ, dupǎ ce face studiul, sǎ-l analizeze o comisie, o mini comisie din 
consiliu, nu?! 

 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Fiecare partid politic… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Aşa, spune, spune mai tare! 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Fiecare partid politic ce alcǎtuieşte Consiliul local sǎ-şi desemneze un reprezentant ca 

firma care elaboreazǎ acest studiu sǎ-l prezinte întâi comisiei înainte de dezbaterea în Consiliul 
local, tocmai pentru a disipa vreun eventual interes sau  partizanat politic. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Mi se pare foarte binevenitǎ propunerea şi clarificǎrile care le-a adus domnul primar. 

Sunt douǎ chestiuni, aici… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Domnu’ preşedinte, îmi cer scuze…! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog! Poftiţi! 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Nu vreau sǎ fiu nepoliticos. Dar, tocmai, pentru ca sǎ nu mai folosim doar la nivel 

declarativ, sǎ ne arǎtǎm interesul faţǎ de Cazino, problema Cazinoului, vǎ propun sǎ ne suflecǎm 
puţin mînecuţele şi sǎ şi trecem la muncǎ. Dealtfel, asta am stabilit şi în ultima şedinţǎ de 
consiliu local şi, aşa cum v-am propus, începând de luni, într-o sǎptǎmânǎ, vǎ voi ruga sǎ vǎ 
desemnaţi câte un membru, toate partidele politice din Consiliul local, ca sǎ analizǎm împreunǎ 
cu RADET-ul şi cu ANRSC-ul o metodologie de împǎrţire a costurilor la încǎlzire, pe fiecare 
bloc, pe care sǎ ne-o însuşim prin hotǎrâre de consiliu local. Cǎ nu-i normal ca toatǎ lumea,  
pentru Energo, nu ştiu cum se numesc firmele care citesc repartitoarele, sǎ ne injure pe noi, 
Consiliul local, RADET-ul, Ponta sau cine o fi. Cǎ nu-i de vinǎ Dumnezeu… Atunci, facem o 
metodologie, dar ne aşezǎm cu toţii la lucru. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Iatǎ o altǎ propunere,  pe care ne-o adreseazǎ domnul viceprimar… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
O voi face în scris. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Bun. Da. Deci, se contureazǎ douǎ paliere de discuţii. Sper sǎ nu discutǎm prea mult. Este 

problema aceasta cǎ trebuie sǎ se facǎ ceva cu acest Cazino. Imaginaţi-vǎ cǎ la anul faleza va fi 
terminatǎ. Lumea şi-aşa se plimbǎ pe-acolo. Rǎmâne acest Cazino ca un dinte stricat din faţǎ. 
Ceva trebuie fǎcut. Eu mi-aş fi dorit ca în acest mandat de 4 ani sǎ trǎiesc momentul în care sǎ 
intrǎm într-un Cazino reparat şi frumos. În sfârşit, vǎ propun sǎ aprobǎm acest proiect cu 
amendamentul prezentat de domnul primar. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Care? De mine? 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
De domnul viceprimar Fǎgǎdǎu. 
Cine este pentru? 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Se supune amendamentul, da?) 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Cu amendamentul, da. Cu toate amendamentele. Sigur, cu tot ceea ce s-a spus. 

Împotrivǎ? Abţineri? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, a fost aprobat cu 25 de voturi . Punctul 3: 
« Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

R.A.D.E.T. Constanţa pe anul 2014. » 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Domnu’ preşedinte, dacǎ-mi permiteţi o intervenţie. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog! 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
La punctul celǎlalt aţi votat amendamentul. Votaţi proiectul ca atare… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Pǎi, nu, am spus proiectul şi amendamentul, împreunǎ. Deci, la 3, l-am citit. Vǎ rog foarte 

mult, dacǎ sunt probleme? Dacǎ nu, sǎ-l votǎm. Îl citesc încǎ o datǎ: « Proiect de hotărâre 
privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.D.E.T. Constanţa pe anul 
2014. » 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 2 abţineri, da?. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Sunt douǎ abţineri. Împotrivǎ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru şi douǎ abţineri. S-au abţinut d-na Tuşa şi dl.Gima. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, se aprobǎ şi acest… cu 23  pentru şi 2 abţineri. Punctul 4: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare al Consiliului de 

administraţie al R.A.D.E.T. Constanţa, 2014-2018. » 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Dacǎ în legǎturǎ cu… 
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Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Avem un domn consilier nou. Explicaţi procedura de vot, vǎ rog! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
La 7 este cu buletinul de vot. Dacǎ în legǎturǎ cu acest proiect sunt opinii? Nu. Trecem la 

vot. 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru şi douǎ abţineri. S-au abţinut d-na Tuşa şi dl.Gima. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, tot cu 2 abţineri, a fost aprobat, şi 23 de voturi pentru. Punctul 5: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul 

IV pe anul 2013. » 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Dacǎ sunt probleme? Nu. 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, s-a aprobat cu 25 de voturi pentru. Punctul 6: 
“Proiect de hotărâre 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 şi aprobarea diminuării capitalului social al S.C. 
Confort-Urban S.R.L. » 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Sunt probleme? Vǎ rog, domnu’…! 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Aş vrea sǎ-mi rǎspundǎ cineva, din compartimentul juridic, dacǎ avem voie sǎ diminuǎm 

capitalul social, având în vedere cǎ e o situaţie mai specialǎ la Confort Urban. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Ce situaţie specialǎ avem la Confort Urban, dacǎ-mi permiteţi întrebarea?! 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Probleme de administrare, de… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
La Confort Urban? 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
La Edil Urban, poate! Le-aţi confundat. 
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Dl.Tudorel Chesoi 
La Edil Urban. Le-am confundat… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Şi, ca sǎ vǎ rǎspund eu, cǎ nu e nevoie de… Doar Consiliul local poate aproba, atât  

majorarea cât şi diminuarea capitalului social la societǎţile care ne aparţin… 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Da, dar nu în orice situaţie, aşa cum este la Edil Urban. Am confundat eu Confort Urban 

cu Edil Urban. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Bun. Nicio problemǎ. Mulţimim şi noi pentru precizarea domnului viceprimar.  
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
S-a aprobat cu 25 de voturi. Punctul 7: 
“Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al 

R.A.E.D.P.P. Constanţa conform O.U.G. nr. 109/2011. » 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Aţi primit buletinul de vot. Comisia, vǎ rog, sǎ intre în atribuţiuni. 
 
D-na Marcela Enache 
Deci, aveţi pe buletinul de vot un DA şi un NU. Asta, pentru dl.Ene, noul nostru 

consilier. Dumneavoastrǎ vǎ veţi exprima acordul şi atunci înconjuraţi Da; nu sunteţi de acord, 
înconjuraţi Nu, cu privire la persoanele care sunt nominalizate pe buletinul de vot. Da? 

 
D-na Sorina Tuşa 
Pǎi, şi câte persoane, şase? Din şase… 
 
D-na Marcela Enache 
Da. Urmeazǎ, dacǎ vǎ uitaţi în conţinutul hotǎrârii, urmeazǎ sǎ fie desemnat, ulterior, un 

membru de la Ministerul de Finanţe. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, o sǎ completǎm atunci, când va fi momentul potrivit.. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Şi e corect sǎ aprobǎm o comisie fǎrǎ acest membru? Nu trebuia desemnat? 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Nu este nevoie, este membru de drept, prin efectul legii. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Aha! Bun. Altǎ precizare. Perfect. Deci, trebuie sǎ desemneze ei, de fapt. 
 
D-na Marcela Enache 
Da. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Am înţeles, domnu’ viceprimar. Bun. Haideţi sǎ trecem la vot. 
 
D-na Marcela Enache 
Aţi primit buletinele de vot, da? Imediat le adunǎm. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Dar cred cǎ era oportun sǎ fie desemnat înainte de a aproba noi hotǎrârea, ca sǎ vinǎ sǎ-l 

cunoaştem. Acum votǎm aşa, dar avem o propunere, pe viitor: cei care sunt menţionaţi, sǎ vinǎ 
sǎ se prezinte. Aş dori reţinǎ acest lucru. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, o reţinem (propunerea), pentru viitor. 
 
D-na Marcela Enache 
Dacǎ-mi permiteţi, am o propunere de procedurǎ, ca sǎ se desfǎşoare lucrǎrile cu mai 

multǎ operativitate, propun…mai avem douǎ proiecte de hotǎrâri care sunt, de asemenea, cu 
buletine de vot, propunem  ca, la sfârşit, comisia de numǎrare sǎ se întruneascǎ şi sǎ facǎ 
numǎrǎtoarea, dupǎ care se va anunţa rezultatul. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Exact. E mai bine. Da. Mulţumesc, doamna…! Atunci, trecem, în timp ce dumneavoastrǎ 

puneţi buletinele de vot în urnǎ, la punctul 8: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol 

pentru anul 2014. » 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Domnu’ viceprimar, vǎ rog! 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
La acest proiect de hotǎrâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol, 

aş vrea sǎ vǎ spun cǎ, atât eu cât şi domnul viceprimar Gabriel Stan, ne vom abţine, întrucât se 
voteazǎ, inclusiv,  protocolul pentru cei doi viceprimari şi n-am vrea, în contextual penal al 
României de astǎzi, sǎ avem vreo problemǎ. Doi. Aş vrea sǎ le atrag, în mod oficial, atenţia 
colegilor care au elaborat proiectul de hotǎrîre cǎ au amestecat capra cu varza. Şi în acest 
moment, vǎ rog ca, în urmǎtoarea şedinţǎ de consiliu local, sǎ veniţi cu o rectificare a prezentului 
proiect de hotǎrâre în care sǎ defalcaţi foarte clar cheltuielile pentru persoanele ce urmeazǎ sǎ fie 
recompensate de cǎtre municipalitate şi cheltuielile de protocol. Vǎ mulţumesc! 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumim, domnu’ viceprimar! Poate de la comisie, dacǎ este vreo intervenţie? Dacǎ nu, 

vǎ propun sǎ aprobǎm proiectul acesta de hotǎtrâre, dar cu propunerea fǎcutǎ de domnul 
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viceprimar, ca,  la viitoarea şedinţǎ, sǎ se clarifice mult mai bine lucrurile pe puntele pe care le-a 
subliniat domnia sa. Sunteţi de acord cu aceastǎ propunere? Da. Mulţumesc! 

Cine este pentru aprobarea proiectului cu propunerile fǎcute? Împotrivǎ? Abţineri? 
Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 21 de voturi pentru şi 2 abţineri.  
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, mai puţin cu abţinerile anunţate deja,  s-a aprobat cu 23 de voturi pentru. 
Punctul 9: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de 

către S.C. Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren aparţinând municipiului 
Constanţa, în vederea amplasării unui post de transformare, pe toată durata de existenţă a 
capacităţii energetice pentru alimentare cu energie electrică. » 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
Mai este nevoie de ceva explicaţii în plus? Nu cred. Atunci, vǎ propun sǎ-l votǎm. 
Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Aprobat cu 25 pentru.Aşa. Punctul 10: 
“Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului local al 

municipiului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a unui teren 
situat în str. Cozia intersecţie cu str. Alexandru Şteflea. » 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
Cine este pentru? Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Aprotat cu „pentru” 25 de voturi. Punctul 11: 
“Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţă, pe perioada 

existenţei construcţiei, asupra terenului în suprafaţă de 270mp. Situat în Constanţa – 
staţiunea Mamaia, zona Vila 14 – Hotel Ovidiu, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea 
construirii unei capele. » 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
Vǎ reamintesc cǎ noi am aprobat cele douǎ capele. Au fost câteva mici discuţii, dar 

proiectul a trecut şi... 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Îl supunem la vot. 
Cine este pentru? Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Nu sunt abţineri, da? 25 pentru. Punctul 12: 
“Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special pentru a 

îndeplini procedura de insolvenţă pentru S.C. Edil Urban S.R.L. » 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Aici avem buletin de vot. Dacǎ sunt…ceva discuţii? Nu sunt. Mulţumesc! 
 
D-na Sorina Tuşa 
O singurǎ întrebare… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog! 
 
D-na Sorina Tuşa 
Vǎ rog frumos, o singurǎ întrebare. Eu am înţeles, cel puţin din presǎ, cǎ la comisii s-a 

stability cum cǎ dl.Carp va fi prezent. Înţeleg cǎ nu este. Nici eu nu-l cunosc.O singurǎ întrebare 
aveam, ca sǎ lǎmurim cât de cât, cǎ informaţiile primite sunt destul de reduse. Cine era persoana 
sau, mǎ rog, compartimentul din Primǎrie cu atribuţii, cu supravegherea activitǎţii societǎţii şi a 
domnului Carp? 

 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Nu existǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu existǎ. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Adicǎ, e de sine stǎtǎtoare societatea şi nu avea…?  
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Nu avea… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, haideţi sǎ…Aţi pus o întrebare, da ?! Vǎ rog! Cine rǎspunde din partea executivului 

Primǎriei… 
 
 
 



 13

Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, nu e acţionar consiliul local? Consiliul local. Dumneavoastrǎ sunteţi acţionari, cǎ eu 

nu sunt. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Pǎi, tocmai de-asta, dacǎ e Consiliul local, e întrebam urmǎtorul lucru: cum se 

fǎcea…modalitatea de control? 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu ştiu!  
 
D-na Sorina Tuşa 
Prin dǎri de seamǎ? 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, eu ar trebui sǎ vǎ întreb pe dumneavoastrǎ. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Eu nu ştiu, pentru cǎ nu eram în acea perioadǎ. Şi eu întreb cum funcţiona la acel 

moment… 
 
Se fac comentarii în  salǎ. (Sunteţi în aceastǎ perioadǎ…!) 
 
D-na Sorina Tuşa 
Vǎ rog frumos! 
 
Se fac comentarii în  salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Stimaţi colegi, haideţi sǎ…A fost pusǎ o întrebare, care... 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da, da’ nu vǎ faceţi cǎ n-aţi înţeles. Consiliul local este acţionar. El desemneazǎ AGA, 

Maga…El controleazǎ. Noi suntem executiv. Suntem altǎ instituţie, nu mǎ-ntrebaţi pe mine! 
 
D-na Sorina Tuşa 
Şi eu întreb, la acel moment, cât timp a funcţionat…. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pe cine întrebaţi? 
 
D-na Sorina Tuşa 
Pǎi, colegii care erau în consiliul local la acel moment… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, nu, dumneavoastrǎ… 
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D-na Sorina Tuşa 
Vǎ întreb şi pe dumneavoastrǎ, pentru cǎ dumneavoastrǎ aţi fost… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Doamnǎ, nu suntem acasǎ la dumneavoastrǎ sǎ vorbiţi numai dumneavoastrǎ. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Dar eu nu am… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu vǎ supǎraţi pe mine! 
 
D-na Sorina Tuşa 
Nu am fǎcut decît sǎ pun o singurǎ întrebare…. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, aţi pus o întrebare! Nu vǎ place rǎspunsul şi continuaţi sǎ… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Colegilor. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
…vorbiţi, sǎ puneţi întrebarea. Aţi întrebat cine din cadrul Primǎriei şi v-am explicat. 

Nimeni, din cadrul Primǎriei, pentru cǎ dumneavoastrǎ, Consiliul local, sunteţi acţionari acolo. 
Deci, nu este nimeni, din cadrul Primǎriei, care poate superviza activitatea, cǎ   “în cadrul 
Primǎriei” este executiv. Dumneavoastrǎ sunteţi cei care…. Acuma, dacǎ vreţi sǎ reluaţi 
întrebarea pe care aţi pus-o funcţionarilor Primǎriei şi primarului, puneţi-o consilierilor din 
perioada respectivǎ, poate din mandatul trecut sau acum douǎ mandate, sau acum trei mandate 
sau patru. 

 
D-na Sorina Tuşa 
Tocmai am reformulat întrebarea. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Deci, discutaţi între dumneavoastrǎ. Identificaţi un consilier de acu’ trei mandate şi 

întrebaţi-l ce-a fost acu’ trei mandate. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Nu, da’ nu cred cǎ este cazul sǎ luǎm în derizoriu… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, nu luǎm în niciun derizoriu. Eu vǎ explic, da’ , probabil cǎ nu-nţelegeţi,…  
 
D-na Sorina Tuşa 
Am întrebat foarte serios… 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
…sunteţi la început.O luaţi…… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Iar  problem este destul de gravǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Iar discutǎm ca la dumneavoastrǎ…. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Nu, da’… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Unde vorbiţi numai dumneavoastrǎ… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Numai cǎ…  
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu vǎ supǎraţi, eu nu sunt bǎrbatul dumneavoastrǎ, ca sǎ tac când vorbiţi. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Dar nici n-am spus asta. Dumneavoastrǎ aruncaţi în derizoriu o discuţie extrem de 

importantǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
N-arunc nimic în derizoriu. Vǎ explic cum funcţioneazǎ.   Înţelegeţi sau nu? Dacǎ nu, hai 

sǎ punem punct discuţiilor. Nu ştiu ce tot vreţi! 
 
D-na Sorina Tuşa 
Eu, tocmai am spus… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu este nici în subordinea primarului… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Am înţeles! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
…nici a Primǎriei, nicio societate unde este acţionar Consiliul local. Este în subordinea 

dumneavoastrǎ. Eu pot sǎ vǎ întreb pe dumneavoastrǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Bun. Ne-am lǎmurit, doamnǎ! Dar, atunci, înseamnǎ cǎ, sigur, va trebui sǎ…sǎ vedem.. 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu ştiu, vedeţi! 
 
D-na Sorina Tuşa 
Domnu’ preşedinte, am reformulat întrebarea, raportat la colegii din Consiliul local. Dacǎ 

este cineva care sǎ rǎspundǎ? 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Bun. Colega ne-a pus o întrebare. Din vechile consilii, din mandatele trecute, poate sǎ dea 

cineva un rǎspuns? 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Eu zic sǎ-i convocǎm…) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Nu, da’ sunt aici, totuşi, care au fost…. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Eu propun sǎ desemnǎm o comisie, pe doamna Tuşa preşedinta comisiei, şi sǎ verifice 

activitatea Edil Urban… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Auziţi, domnu’ Pîrvulescu, dacǎ dumneavoastrǎ vi se pare neimportant… 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Nu, nu mii se pare foarte important şi eu sunt de acord sǎ vǎ votez preşedinta unei astfel 

de comisii. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Haideţi sǎ lǎsǎm glumele la o parte. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Nu-i nicio glumǎ. Aţi pus o întrebare, iar eu v-am oferit soluţia.  
 
D-na Sorina Tuşa 
E, asta-i… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Doamnǎ, haideţi sǎ… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Glumiţi pe tema asta?! 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Da’ de ce nu vǎ plac soluţiile noastre? 
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D-na Sorina Tuşa 
Nu, da’ faceţi o glumǎ… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Doamnǎ, vǎ rog… 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Eu sunt foarte serios. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Asta este o soluţie?! 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Domnul Pîrvulescu…domnul Stan…Haideţi sǎ ne pǎstrǎm calmul şi sǎ… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Domnilor! Sigur cǎ se ridicǎ nişte întrebǎri în legǎturǎ, probabil, cu aceastǎ societate. Dar 

înainte, totuţi, de-a lua o…soluţie, eventual…Cǎ şi colegul are ceva de întrebat. 
 
Dl.Stelian Gima 
O.K.! Pentru a simplifica: care a fost criteriul prin care dl.Carp, care a adus  EDIL 

URBAN într-o situaţie cu o datorie de 3 milioane 700 de mii de lei, este desemnat acum  ca şi 
administrator special? 

 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Vǎ pot rǎspunde, întrucît eu am fǎcut propunerea. Atâta vreme cât el a condus  Consiliul 

de administraţie, el sǎ rǎspundǎ în faţa administratorului judiciar despre ce s-a întâmplat acolo. 
Cǎ nici eu, nici dumneavoastrǎ, bǎnuiesc cǎ nu ştim.  

 
Dl.Stelian Gima 
Da, dar… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Dacǎ nu sunteţi de acord, îl tǎiem pe dl.Carp şi facem altǎ propunere. Dar va veni 

administratorul judiciar. Pe cine sǎ întrebe? Portarul?! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Acum ne-am lǎmurit. 
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Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Cum sǎ facǎ un plan de reorganizare? Pentru cǎ procedura aceasta de insolvenţǎ, vǎ repet, 

societatea funcţioneazǎ şi e în procedurǎ de insolvenţǎ, necesitǎ administrator judiciar şi 
administrator special. Dacǎ nu este bunǎ propunerea noastrǎ, hai sǎ discutǎm constructiv. Pe cine 
punem? 

 
Se fac comentarii în salǎ. (Are dreptate…) 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Atât mai fac, o singurǎ precizare, şi îmi cer scuze, voi încheia… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Domnilor colegi, propunerea domnului viceprimar este clarificatoare pentru…Cǎ nici eu, 

vǎ spun sincer, nu cunosc toate lucrurile acestea şi, într-un fel, întrebarea se justificǎ. Şi atunci, 
ne-a clarificat domnul viceprimar de ce apare acest domn, Carp, care, sigur, va trebui sǎ 
rǎspundǎ… 

 
Se fac comentarii în salǎ.  
 
D-na Sorina Tuşa 
Nu-l cunoaştem. Cine este? 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Îl cunosc ca şi dumneavoastrǎ, vǎ asigur… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Noi doream doar nişte lǎmuriri. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Stimatǎ doamnǎ, este…Îmi cer scuze, domnu’ preşedinte, cǎ vorbesc de jos. Consiliul 

local…Dumneavoastrǎ, în calitate de consilier local, în cadrul comisiei de specialitate, îl puteţi 
chema pe domnul, fost preşedinte al consiliului de administraţie şi propunerea pentru 
administrator special, sǎ vǎ prezinte situaţia companiei. Aveţi aceleaşi drepturi ca şi mine, ca şi 
orice cetǎţean. 

 
D-na Sorina Tuşa 
Critica noastrǎ viza, în primul rand, aceastǎ alegere, da?, a domnului Carp. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Faceţi dumneavoastrǎ alta. Nu-l cunosc. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Tocmai de aceea am cerut lǎmuririle de rigoare. 
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Se fac comentarii în salǎ. (Vi s-au dat…) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Am înţeles. Bun. Ne-am lǎmurit. Propunerea pe care o face domnul viceprimar, aici, de a 

fi chemat dl.Carp la comisie, cred cǎ se justificǎ. Şi chiar vǎ propunem sǎ o aprobǎm…. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
În legǎturǎ şi cu buletinul de vot, şi cu toate lucrurile acestea, ca sǎ ne clarificǎm. Iar 

comisia de specialitate sǎ vinǎ, dupǎ aceea, la prima şedinţǎ, cu o serie de clarificǎri, cu o serie 
de lucruri… 

 
Se fac comentarii în salǎ cu privire la perioada înfiinţǎrii SC EDIL URBAN. (Din 

perioada lui Mihǎeşi…) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Bun. Dacǎ nu mai sunt probleme… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Exact, de pe vremea lui Mihǎeşi. PD-ul! 
 
D-na Sorina Tuşa 
Dar a funcţionat… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Doamnǎ, haideţi …! 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Domnul Stan, vǎ rog! 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog, foarte mult… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
De pe vremea PD-ului. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ propun…. 
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D-na Sorina Tuşa 
Da, şi… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Doamnǎ, vǎ rog! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Şi dl.Chesoi…Întrebaţi-l pe dl.Chesoi, cǎ el ştie… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Sorina Tuşa 
A intrat în insolvenţǎ 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, anul trecut. Doamnǎ, haideţi, cǎ s-a lǎmurit… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Eu vǎ propun… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Stimaţi colegi! Domnul Chesoi! Intrǎm acum într-o fazǎ în care se vor clarifica o serie de 

lucruri. Dar, din modul în care domnul viceprimar a prezentat, a argumentat de ce trebuie sǎ fie 
acest domn Carp, pentru cǎ el trebuie sǎ rǎspundǎ, nu? 

 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Am argumentat de ce l-am propus. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Exact. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Bun. Mai aveţi vreo… 
 
Dl.Stelian Gima 
Dacǎ-mi permiteţi?! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog! 
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Dl.Stelian Gima 
Vreau sǎ-i rǎspund domnului viceprimar Stan cu privire la faptul cǎ domnul director este 

de pe vremea PD-ului,  a fostului primar Mihǎeşi.. Este aceeaşi perioadǎ când actualul domn 
primar era  deputat PD. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da, da, aşa e. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, stimaţi colegi, haideţi sǎ ne menţinem în ordinea de zi, cǎ aplecǎm în politic şi, pe 

urmǎ, lucrurile… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog! Încep replicile care nu cred cǎ îşi pot gǎsi… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, vǎ propun sǎ aprobǎm proiectul de hotǎrâre de la 13, aşa… 
 
D-na Marcela Enache 
La 12, eram. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Domnu’ preşedinte, aşa, douǎ, trei cuvinte , vǎ rog, pentru cǎ s-a afirmat cǎ am fost când 

a fost mandatatat  dl.Carp, din mandatul ’96-2000,  al fostului primar Mihǎeşi,.. Eu consider 
justificat cǎ a fost propus tocmai dumnealui, pentru cǎ nimeni altcineva nu ştie problemele mai 
bine decât dumnealui din societatea… 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, în sensul ǎsta m-am pronunţat şi eu şi…cred cǎ lucrurile… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Şi ceilalţi colegi… 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Acuma este vorba de o procedurǎ de insolvenţǎ şi… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da’ de ce nu-l chemaţi la PD sǎ vǎ explice? 
 
D-na Sorina Tuşa 
Domnu’ primar , vǎ rog frumos! Poate…Deci, în primul rand, vreau sǎ vǎ lǎmuresc pe 

dumneavoastrǎ sau pe dl.Chesoi… 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Eu n-am nevoie. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Sau, mǎ rog, pe cine are nevoie de aceste lǎmuriri, cǎ administratorul special nu are 

obligaţia de a rǎspunde, da?! Deci nu asta înseamnǎ numirea unui administrator 
special…Administratorul special are anumite atribuţii, alǎturi de administratorul judiciar, fiind în 
subordinea acestuia. Noi am contestat faptul cǎ numirea domnului Carp în funcţia de 
administrator special nu este oportunǎ, având în vedere cǎ el este persoana care, având funcţia de 
conducere, a adus societatea în acest punct. Acesta este punctul nostru de vedere şi ni-l 
exprimǎm…  

 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Staţi puţin! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Haideţi sǎ ne pǎstrǎm calmul. Vǎ rog frumos, lǎsaţi-o pe doamna sǎ vorbeascǎ. Şi e 

ultima datǎ când vǎ mai dau cuvântul… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Mie? 
 
D-na Sorina Tuşa 
Dumneavoastrǎ, da. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Vǎd cǎ nu mǎ luaţi, foarte, în serios. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Pǎi, eu vǎ iau în serios. Dumneavoastrǎ aţi  venit cu trei, patru intervenţii. Este ultima pe 

care… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Existǎ regula… 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Nu vǎ supǎraţi, aştept sǎ trecem la vot… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Doamna Tuşa, aveţi dreptate, dar… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Existǎ vreo limitare în regulament, a numǎrului de intervenţii? 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. Trei, patru intervenţii, care sunt edificatoare, zic eu. Deci, este, totuşi, un consiliu în 

care votul primeazǎ. Şi de aceea vǎ propun sǎ trecem  la vot şi se va vedea. 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Domnu’ preşedinte, acoperiţi microfonul şi nu se mai aude nimic. Doamna Tuşa are 

dreptate. Aşa e, administratorul special rǎspunde în faţa administratorului judiciar. Tocmai acesta 
este rolul domnului Carp, cǎ ştie toatǎ situaţia… 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Pǎi, aşa, în sensul ǎsta gândesc şi eu lucrurile, şi le vǎd… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Pârvulescu 
Domna consilier, nu vreţi sǎ propuneţi pe cineva, cǎ suntem la vot…?!. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Domnu’ Pîrvulescu, eu aveam dreptul sǎ-mi exprim, aşa cum aţi spus cǎ în…. consiliul 

local…este asociat, sǎ-mi exprim un punct de vedere. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
V-am înţeles punctul de vedere. Acum  suntem în situaţia de a propune pe altcineva. 

Vreţi sǎ propuneţi pe altcineva? 
 
D-na Sorina Tuşa 
Tocmai de aceea am solicitat un punct de vedere de la colegii care erau anteriori, sǎ ne 

sugereze şi o altǎ persoanǎ, pentru cǎ nu ştiu exact persoanele care au fost implicate… 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Pǎi, ei? Doar sǎ sugereze… din 1996-2000… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
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D-na Sorina Tuşa 
Societatea a funcţionat  pânǎ în 2007, da? Şi, inclusiv, ulterior, a plǎtit 24 de angajaţi 

degeaba. Deci, haideţi sǎ nu intrǎm în discuţii… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Bun. 
 
D-na Sorina Tuşa 
De naturǎ politicǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Dumneavoastrǎ aţi pus o întrebare…. 
 
D-na Sorina Tuşa 
M-am lǎmurit. Am înţeles. Mi-am exprimat votul. Dacǎ nimeni nu este interesat mai mult 

decât atât, e suficient. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Propunem sǎ aprobǎm acest…. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Domnu’ preşedinte, numai puţin! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Noi suntem interesaţi, ca şi consilieri. Eu propun sǎ constituim o comisie, la nivelul 

Consiliului local, din reprezentanţii ai fiecǎrui partid politic, cu propunerea ca doamna Tuşa sǎ 
fie preşedinte. Verificǎm activitatea Edilului. Orice neregulǎ constatatǎ, facem o plângere la 
DNA şi-am terminat bâlciu! 

 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Susţin! De pe margine, cǎ n-am drept de vot. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Haideţi cǎ… 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Da, mi se pare foarte simplu. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, a venit domnul consilier cu aceastǎ propunere. Eu sunt obligat sǎ o supun la vot, ca 

distinsa noastrǎ colegǎ…. 
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D-na Sorina Tuşa 
Nu e în proiect… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Pǎi, haideţi sǎ vedem cine rǎspunde. Sǎ vedem ce s-a-ntâmplat acolo! 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Haideţi, acuma, dacǎ tot s-a…. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Trebuie sǎ-i rǎspund… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Nu mergem din rǎspuns în rǎspuns…. 
 
Dl.Mircea Dobre 
Domn’e preşedinte, hai, domn’e cǎ nu mai terminǎm acuma...! 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Nu, nu mergem din rǎspuns în rǎspuns….Dar, vǎ rog foarte mult… 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Supuneţi la vot propunerea.) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Exact. Cine este de acord cu propunerea domnului consilier Pîrvulescu? 
Cine este pentru? Câte sunt…doamna….? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru…..?! Sunt …una, douǎ, trei, împotrivǎ… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Marcela Enache 
Vǎ rog frumos, ridicaţi cartonaşele ca sǎ pot numǎra. Deci, cine este împotrivǎ? 
Avem 3 voturi împotrivǎ. Au votat împotrivǎ: dl.Şurghie, d-na Marcu şi 

dl.Matei.Abţineri? O abţinere, dl.Gima. Doamna Tuşa, dumneavoastrǎ aţi votat? Nu aţi votat. 
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D-na Sorina Tuşa 
Eu mǎ abţin. 
 
D-na Marcela Enache 
Deci, douǎ (2) abţineri. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Daţi dovadǎ de delicateţe, ca de obicei. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Marcela Enache 
Înseamnǎ cǎ sunt 20 de voturi pentru, 3 voturi împotrivǎ şi 2 abţineri, şi proiectul a trecut. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Doamnǎ, a trecut propunerea domnului consilier Pîrvulescu, ca sǎ constituim o comisie. 

Eu asta am propus la vot. 
 
D-na Marcela Enache 
Da. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Discutǎm şi vedem care va fi componenţa acelei comisii. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Fiecare partid îşi desemneazǎ un reprezentant. Doamna secretar… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Va face adresǎ cǎtre partidele politice.. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, se va constitui o comisie, sub conducerea dumneavoastrǎ (d-na Tuşa Sorina), din 

consilieri şi se va analiza… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Ana Marcu 
Dacǎ-mi permiteţi. Ce discutǎm noi acum,  o nouǎ hotǎrâre sau un amendament la 

hotǎrâre? 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
E un amendament, da, care sǎ clarifice şi mai bine o serie de lucruri. Este nevoie… 
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Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
E doar un amendament. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Ana Marcu 
Pentru stabilirea unei comisii. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Da. 
 
D-na Ana Marcu 
O.K.! Şi, dupǎ aceea vin cu o altǎ hotǎrâre sǎ… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
O aprobǎm, da. 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Dar putem sǎ o aprobǎm şi acuma. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, cu acest amendament…. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Eu v-aş propune sǎ aprobǎm şi proiectul respectiv, adicǎ pentru desemnarea respectivului 

domn, singurul în mǎsurǎ,  cum reiese din discuţii…... 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Ana Marcu 
Noi am votat pe buletine şi rezultatul votului se va vedea: va fi sau nu va fi dl.Carp. Şi 

atunci, comisia ce mai analizeazǎ? 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Activitatea societǎţii. N-are legǎturǎ cu…. 
 
D-na Ana Marcu 
Activitatea societǎţii?! Ce facem noi acum? Activitatea societǎţii a fost analizatǎ, avem 

aici… 
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Dl.Valentin Pîrvulescu 
Pǎi, o cunoaşteţi, dumneavoastrǎ…?  
 
D-na Ana Marcu 
Pǎi, administratorul judiciar ce……rol are? 
 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
…activitatea societǎţii? 
 
D-na Ana Marcu 

 Nu. 
 

Dl.Valentin Pîrvulescu 
 Domna consilier vrea s-o cunoascǎ. Cum putem s-o cunoaştem? Dumneavoastrǎ nu puteţi 
sǎ-i spuneţi, dl.Chesoi nu poate sǎ-i spunǎ… 
 

D-na Ana Marcu 
 Prin constituirea unei comisii putem sǎ aflǎm ce s-a-ntâmplat acum….? 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Pǎi, dânsul va fi chemat, cu acte, cu chestii, sǎ vedem…Poate face un raport… 
 

Dl.Valentin Pîrvulescu 
 Dacǎ altfel nu putem sǎ aflǎm, constituim o comisie, în calitate de acţionar, sǎ vedem ce 
s-a-ntâmplat acolo. 
 

Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Mircea Dobre 

 Domnule preşedinte, supuneţi, domn’e la vot hotǎrârea! 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Pǎi, am propus… 
 

Dl.Mircea Dobre 
Supuneţi-o la vot! 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, cu acest amendament… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Mai supun la vot propunerea de desemnare a administratorului special pentru îndeplinirea 

procedurii de insolvenţǎ la SC EDIL URBAN. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, mǎ rog, se va vota acuma…dumneavoastrǎ, şi prin buletinul de vot, cǎ s-au cam 

amestecat lucrurile pe aici.Mergem mai departe… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, se va vedea, şi prin vot, cine este persoana respectivǎ…Se simte nevoia, eu înţeleg, 

a unor clarificǎri în plus. Dacǎ noi suntem cei care rǎspundem de aceastǎ societate, trebuhie sǎ 
avem şi un raport, sǎ vedem care-i situaţia. Domnu’ viceprimar! 

 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Stimaţi colegi, pe lângǎ constatarea tristǎ cǎ începem sǎ semǎnǎm cu Parlamentul 

României, îmi permit sǎ formulez, în mod clar, cu tehnicǎ legislativǎ în spate, hotǎrârea în 
întregul ei. Articolul 1  - desemnǎm administratorul special prin buletinul de vot. Articolul 2 – 
Consiliul local aprobǎ înfiinţarea unei comisii de analizǎ asupra activitǎţii desfǎşurate de cǎtre 
societarea Edil Urban în perioada: de la înfiinţare pânǎ la intrarea în insolvenţǎ. Comisia va fi 
formatǎ din câte un reprezentat al partidelor politice ce alcǎtuiesc Consiliul Local. Secretarul 
municipiului va trimite adresǎ cǎtre partidele politice care-şi vor desemna reprezentantul din 
rândul consilierilor locali. Preşedinţia acestei comisii este asiguratǎ de cǎtre reprezentantul 
Partidului Democrat-Liberal. Punct. Putem vota o hotǎrâre, ca sǎ mergem mai departe? 

 
Se fac comentarii în salǎ. (Da.) 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Vǎ mulţumesc! 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Supuneţi la vot hotǎrârea.) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Încǎ o datǎ, vǎ rog sǎ vǎ exprimaţi prin vot. Cine este pentru? 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Amendamentul domnului Fǎgǎdǎu.) 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Hotǎrârea în integralitate! Cǎ am votat deja… 
 
Se fac comentarii în salǎ. (De cinci ori…amendamentul..) 
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D-na Marcela Enache 
Acum s-a supus la vot hotǎrârea cu amendamentul care deja l-aţi votat. Deci, cine este 

pentru? 
 
D-na Sorina Tuşa 
Pentru, ce? 
 
D-na Marcela Enache 
Pentru aceastǎ hotǎrâre, da!?Împotrivǎ? Abţineri? 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Douǎ abţineri.Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru, 2 abţineri. S-au abţinut d-na Tuşa şi dl.Gima. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Trecem mai departe. Punctul 13: 
“Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

Constanţa în cadrul Comisiei de monitorizare a fondurilor provenite din taxa de 
promovare a staţiunii Mamaia şi Sat Vacanţă.” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Şi aici este nevoie de buletin de vot. L-aţi primit. Precizǎri, vǎ rog?! Dacǎ nu este cazul, 

trecem la vot…. 
Cine este pentru? 
 
Se fac comentarii în salǎ. (E cu buletin.) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, trecem la vot, prin buletin, şi, la sfârşit, ne va prezenta comisia… Punctul 14: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aferent unui nou club 

de pensionari. » 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 15: 
“Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 65/2013 privind aprobarea 

unor măsuri de stimulare a turismului în staţiunea Mamaia. » 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Domnule primar, faceţi nişte… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Doamna Marcu avea o problemǎ şi dupǎ aia  o discutǎm. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Da. Vǎ rog! O prezentaţi consiliului, da? 
 
D-na Ana Marcu 
Deci, consider oportun ca pe lângǎ  modificarea acestei hotǎrâri, sǎ revizuim puţin şi 

Hotǎrârea 330 din 2012, cea referitoare la colectarea taxei de promovare a turismului şi care 
preciza cǎ repartizarea sumelor provenite din colectarea taxei de promovare a turismului se va 
efectua în felul urmǎtor: 20% cǎtre municipalitate, 80% cǎtre Asociaţi Litoral-Delta Dunǎrii. 
Având în vedere cǎ Primǎria se va implica active în promovarea, mǎ rog, s-a implicat şi pânǎ 
acum, dar acum este vorba de o sumǎ mai mare cuprinsǎ în bugetul local pe 2014, deci, având în 
vedere suma şi necesar, propunerea mea este în sensul acesta, sǎ revizuim cotele de virare a taxei 
de promovare a turismului. Deci, în sensul cǎ eu am propus 40% pentru municipalitate, 60% 
pentru Asociaţie. Deci, din discuţiile cu domnul primar a rezultat cǎ…pe-acolo. Poate nu chiar 
40%, dar...un 30%... 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog, domnu’ primar! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Eu nu ştiam faptul cǎ Primǎria, pentru carnavalul din acest an, care este al treilea 

carnaval, va avea un car propriu care va defila, va fi trecutǎ într-o hotǎrâre expresǎ, de sine 
stǎtǎtoare. Ideea este urmǎtoarea. Am decis: eu particip la deschidere, la mijloc şi la final. Am 
vǎzut cu toţii cǎ acest carnaval de bucurǎ de un succes mare, enorm. Aţi vǎzut, ultima oarǎ 
PROTV spunea 20…n-or fi fost 20 de mii de oameni, dar 15 mii de oameni au fost. Sunt oameni 
care au venit din ţarǎ, şi vin, ca sǎ vadǎ carnavalul şi defilarea carelor alegorice. Sigur cǎ este un 
efort comun. Ce se întâmplǎ în staţiunea Mamaia este, poate, un model pentru România,  în care 
am reuşit, mai chinuit, mai cu…pufǎieli, mai cu…da’ am reuşit sǎ mergem împreunǎ, atât 
autoritatea localǎ cât şi privaţii.  

 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, pânǎ acuma, carele alegorice, toate, au fost investiţiile privaţilor. Celor de la cluburi, 

atenţie, nu celor de la hoteluri! Staţiunea Mamaia, din taxa lor….lor, impropriu spus, taxa pe care 
au venit şi ne-au propus ca s-o punem, din care noi reţinem 20% şi Asociaţia Dobrogea-Litoral 
primeşte 80%, ei fac nişte cheltuieli de promovare în exterior, pe la târguri, pe unde merg, pe la 
Berlin, pe la Londra şi aşa mai departe. Anul ǎsta,  o sǎ cumpere şi nişte branduri, pe care noi o 
sǎ le scoatem pentru Mamaia, şi care, ulterior, vor fi puse pe şepci, pe tricouri, pe maioiuri, vor fi 
pe buillborduri în strǎinǎtate şi aşa mai departe. Deci, aceastǎ achiziţie a brandurilor pe care le 
cumpǎrǎ de la o multinaţionalǎ de publicitate, care nu-i tocmai ieftinǎ, realizarea ei, cu fotografi, 
la nivelul la care ne dorim noi, cǎ, altfel, ne place sǎ ne mândrim cǎ avem staţiunea Mamaia care 
a ajuns între primele, deci, totul trebuie fǎcut la un standard de calitate ridicat, dacǎ dorim sǎ fim 
una din staţiunile de top din România. Hai, sǎ ne uitǎm cǎ, vizavi, ruşii au bǎgat, la Soci, 60 de 
miliarde. Poate nu ştiţi, dar, în varǎ, o sǎ deschidǎ o marinǎ de mare clasǎ şi de…60 de miliarde. 
Aţi vǎzut ce au fǎcut?! Şi sunt vizavi de noi! Şi noi ne jucǎm cu nişte care alegorice fǎcute de 
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trei...plumburi. Adicǎ, pǎrerea mea, oricum, emulaţia pe care am creat-o în staţiunea Mamaia 
este mult peste investiţia pe care am fǎcut-o. Dumneavoastrǎ spuneţi sǎ …Carul pe care eu voi 
defila, cu…vǎ invit şi pe dumneavoastrǎ, care vreţi dintre dumneavoastrǎ, sunteţi in vitaţii mei, 
fac şi costume… 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Sǎ ne gǎsim costumul. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Facem şi costume. Carul va fi realizat pe un autobus vechi de la RATC, care va fi reparat, 

şi o sǎ rǎmânǎ numai platforma. E un autobus scos din uz. O sǎ fac o procedurǎ de licitaţie 
pentru realizarea butaforiei pe carul respectiv. Din câte ştiu eu, cǎ au fǎcut estimǎri, pentru cele 
trei care, deci, butaforia, cu lumini, cu totul o sǎ fie în jur de o sutǎ, o sutǎ şi ceva de mii de euro, 
deci, vreo treizeci şi ceva de mii de euro pentru realizarea fiecǎrui car în parte. Acuma, eu n-am 
absolut nimic împotrivǎ. Dumneavoastrǎ aţi spus ca, pentru anul acesta care vine, proporţia 
cotelor sǎ fie modificatǎ, în sensul de a lua ei 60% şi noi 40%. Rugǎmintea mea este 
urmǎtoarea…Eu n-am nimic împotrivǎ, nu cred cǎ…nici n-avem proiect s-o votǎm acuma, v-aş 
recomanda sǎ vǎ întâlniţi cu Asociaţia Dobrogea-Litoral, sǎ discutaţi chestiunea asta. În viitoarea 
şedinţǎ de consiliu, putem s-o punem pe tapet, sǎ vedem o, eventualǎ, modificare a cotelor. Dar, 
ca sǎ nu se simtǎ nici oamenii frustraţi, poate s-au angajat nişte cheltuieli, poate…e bine ca lucrul 
ǎsta sǎ fie discutat înainte. Asta-i tot ce vǎ spun eu. Privitor la car sau la carnaval, dacǎ existǎ 
vreo întrebare, vǎ stau la dispoziţie. Sunteţi invitaţii mei! 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pânǎ acum.Este adevǎrat cǎ pânǎ acum, în primul an şi al doilea an, au fost nişte eforturi 

fǎcute, inclusiv, de mine personal. Noi am ajuns la nivelul la care am ajuns, la care, deja, trebuie 
sǎ ne profesionalizǎm. Inclusiv pentru carnaval. Trebuie sǎ luǎm regizor, trebuie sǎ luǎm 
scenarist. A fost o scenetǎ, acolo! Nu mai putem s-o mai facem aşa, dupǎ ureche, pentru cǎ deja e 
mult, are o vizibilitate extraordinar de mare. Ǎia de la PROTV, pe site-ul pe care l-au fǎcut, au 
avut un million de oameni. Un million de oameni! Deci, trebuie sǎ lucrǎm puţin mai 
profesionalizat. Nu vǎ spun cǎ…cât bagǎ ǎia în Brazilia şi cât îi costǎ carnavalul… 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Cu ce? Nu. Este o procedurǎ prin care este desemnat cel care va organiza şi va coordona 

carnavalul. Cǎ toţi ziariştii aţi fost şi aţi vǎzut, cu staţii de emisie-recepţie, pleacǎ maşina aia, 
intrǎ, opreşte muzica, porneşte-o, intrǎ ǎia…Deci, este o firmǎ care face aşa ceva.Nu mai pot s-o 
fac eu, dupǎ ureche, sau Gabi Stan, cǎ nu-i meseria noastrǎ. 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu ştiu! Este procedurǎ de selecţie. Asta poate sǎ vǎ lǎmureascǎ cei din Primǎrie. 

Colaborarea cu Fachion, pentru cele trei sǎptǎmâni, este altǎ discuţie. Deci, ea este achiziţie. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu ştiu! Aveţi o firmǎ care sǎ facǎ lucrul ǎsta? Pentru realizarea carului, este o altǎ 

procedurǎ de selecţie a butaforiei. Deci, carul nu-l face, în niciun caz, Fachion. Carul, este o 
procedurǎ de licitaţie pe care o facem. Am dicutat cu câteva firme. S-ar putea sǎ vinǎ. Una dintre 
ele este…sunt cei de la Buftea, care fac decorurile pentru filme. Da’ nu pot sǎ vǎ spun eu cǎ vor 
fi cei de la Butfea care vor realiza carul alegoric. 

 
Se fac comentarii în salǎ. (30 de mii de euro un car?) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da, 30 de mii de Euro un car! Da, 30 de mii! Cu lumini, cu muzicǎ, cu…ǎlea, 30 de mii 

şi încǎ, vǎ spun eu, e foarte puţin pentru ce face! Ia intraţi pe internet…Pǎi, intraţi pe net şi 
vedeţi, costǎ, la carnavalul din Brazilia, costumele… Eu, când am defilat, ştiţi, costumul cu care 
am defilat eu, costa 1000 de euro. Costumele de la carnaval sunt pânǎ la 7-10 mii de Euro! Un 
costum! Intraţi pe internet şi verificaţi! Acuma! Puteţi sǎ intraţi şi sǎ verificaţi: costume de 
carnival, şi vedeţi cât costǎ. Iar carele de acolo? Nu mai vorbim, sunt nişte sume fabuloase, 
pentru cǎ totul este manufacturǎ. Artisticǎrie, manufacturǎ…Treaba-i complicatǎ tare de tot, ca 
sǎ-ţi facǎ un car de dimensiunile ǎlea, cǎ sunt şi dimensiunile date… Dacǎ vreţi sǎ facem asta, 
dacǎ nu…nu-i nicio problemǎ! Mulţumesc! 

  
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumim, domnu’ primar! Vǎ rog, doamnǎ! 
 
D-na Ana Marcu 
Deci, voi avea discuţia cu Asociaţia Litoral-Delta Dunǎrii, dar, înainte de a avea discuţia, 

pentru cǎ, în final, se va ajunge tot în consiliu, vreau sǎ întreb colegii dacǎ sunt de accord. Pentru 
cǎ, dacǎ nu sunt de acord, nu mai are niciun sens sǎ discut… 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Ana Marcu 
Deci, ideea e de reaşezare a cotelor … 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Eu cred cǎ cel mai bine ar fi ca, în viitoarea şedinţǎ, dupǎ ce discutaţi cu ei, sǎ invitaţi 

unul, doi reprezentanţi de-ai lor. 
 
D-na Ana Marcu 
Decizia era la dumneavoastrǎ. 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
De ce la mine? 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Mircea Dobre 
Noi, când am aprobat acel lucru, am zis cǎ marea majoritate a sumelor colectate o 

folosesc ei. Pǎrerea mea este cǎ nu e bine sǎ luǎm din banii lor, pentru cǎ o sǎ avem opoziţie de 
la contribuabili şi aşa mai … 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Mircea Dobre 
Este bine sǎ avem o poziţie şi din partea lor… 
 
D-na Ana Marcu 
Pǎi, domnule, putem sǎ avem o poziţie şi din partea constǎnţenilor! 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Doamnǎ, nu ştiu! Dumneavoastrǎ mi-aţi spus şi mai devreme cǎ avem…s-ar putea sǎ 

avem o poziţie din partea constǎ…Pǎi, da’ eu fac pentru mine? Hai sǎ ne înţelegem! Noi, în 
Constanţa, avem portul şi turismul! Eu vǎ garantez cǎ dacǎ eu, eu, personal, şi cu echipa, nu ne 
mai implicǎm în turism, în cinci ani de zile ajunge staţiunea Mamaia cum e Olimpul şi…restul. 
Hai sǎ înţelegem ce se întâmplǎ! Cǎ, despre Mamaia, toatǎ ţara vorbeşte ca de un model şi o 
reuşitǎ pe o crizǎ economicǎ! Pǎi, ce, eu fac pentru mine?! Nu muncesc? Sunt…Fǎcusem 
calculul şi erau vreo 30 de mii de angajaţi, de-aici şi pânǎ la Nǎvodari! 30 de mii de angajaţi! Ia 
gândiţi-vǎ, cǎ ǎştia n-ar avea unde sǎ munceascǎ!?! Sigur, cǎ-i vara, cǎ-i temporar! Sigur, cǎ sunt 
studenţi, cǎ sunt…da’ câştigǎ! Sunt femei, pe la bucǎtǎrii…Cǎ toţi aveţi, mai mull sau mai puţin, 
contactul! Adicǎ, mie mi se pare….Gata! Odatǎ am plecat şi las lucrurile sǎ meargǎ de la sine, ca 
în alte pǎrţi! Cei aia “o poziţie din partea constǎnţenilor”! Pǎi, tot ce înseamnǎ aici, sunt cazaţi 
turişti care vin sǎ facǎ plajǎ. Tot ce-i de-aici încolo! Tot aşa, zeci de mii. Maşinile ǎlea care, în 
wee-kend, le vedeţi dupǎ-amiazǎ cǎ pleacǎ încolo, sunt care stau cazaţi …şi care nici nu plǎtesc 
nicio taxǎ. Şi cu bunǎ ştiinţǎ! Cǎ, dacǎ e sǎ facem o evaluare a beneficiilor pe care le aduce 
turismul. Pǎi, sunt ca nişte fabrici, hotelurile astea! Anul trecut au fost 250 de milioane de euro, 
bani lǎsaţi aici, în dezvoltǎri, în construcţii, în…Dacǎ constǎnţenii sunt supǎraţi cǎ noi dezvoltǎm 
turismul, pǎi, nu-l mai dezvoltǎm, atunci! Nicio problemǎ! 

 
D-na Ana Marcu 
Se pune problema sursei: din buget. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, nu ştiu, doamnǎ dragǎ, sursa din buget vine, inclusiv, de la toate impozitele pe care le 

plǎtesc şi cei din staţiunea Mamaia, de la salarii şi pânǎ la hotelurile nou construite! Zi, mǎi, ne’a 
Ţuţule, cǎ lucrezi în Mamaia! 
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Dl.Vasile Chirondojan 
Pǎi, ce sǎ spun, domnu’ primar? 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, nu ştiu! Spune, discutǎ! Vǎd cǎ vrem sǎ…Şti cum e: “facere de bine….de-aia de 

mamǎ”! 
 
Dl.Vasile Chirondojan 
Pǎi, ce sǎ vǎ spun? Când s-a propus taxa pentru staţiunea Mamaia, am fost de acord. 

Deci, suntem de acord. Însǎ, nu ştim cât se va strânge… 
 
D-na Ana Marcu 
S-a strâns un million …Avem datele, d-na Frigioiu este aici… Un million, trei sute… 
 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Un million, trei sute şaptezei de mii de Roni. 
 
Se fac comentarii în salǎ. (De Euro?) 
 
D-na Ana Marcu 
Nu, un million trei sute şaptezeci de mii de Roni. Investiţia din partea Primǎriei 

municipiului Constanţa, sau, mǎ rog, cheltuiala pentru promovarea turismului este de 150 de 
mii… 

 
Dl.Vasile Chirondojan 
Trebuie sǎ face socoteala… 
 
D-na Ana Marcu 
Pǎi, asta spuneam…asta spuneam… 
 
Dl.Vasile Chirondojan 
Sǎ vedem ce putem sǎ facem cu banii ǎştia… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu…Doamnǎ, haideţi ca sǎ n-o lungim, ca în discuţia anterioarǎ. Eu vǎ rog aşa, pentru cǎ 

avem…Relaţiile pe care le avem cu Asociaţia Patronalǎ sunt destul de…Da, ele sunt foarte bune, 
dar sunt destul de delicate! Ei sunt privaţi şi ştiţi cǎ, niciodatǎ, relaţiile dintre privat şi 
autoritate…Ar trebui vorbit. Nu pot sǎ vǎ iau eu decizia şi sǎ vǎ spun: da, doamnǎ, facem 30 cu 
70! Hai sǎ stǎm de vorbǎ şi cu ei şi pânǎ la viitoarea şedinţǎ de consiliu, o sǎ 
gǎsim…Dumneavoastrǎ vreţi sǎ o propuneţi pentru anul ǎsta în care şi noi trebuie sǎ reparǎm 
autobuzul şi aşa mai departe. Hai sǎ vedem! Gǎsim o soluţie, aşa, mai pe la mijloc, cǎ 
întotdeuna-i aşa, cam pe la mijloc, şi cu asta basta, toatǎ lumea sǎ fie mulţumitǎ! Deci, asta vǎ 
propun. Dar nu-mi cereţi sǎ vǎ spun  acuma da, cǎ ni-i punem în cap pe ǎia, ne certǎm cu ei! Şi 
de-abia ne-am împǎcat! 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Da, eu vǎ propun sǎ ne exprimǎm votul asupra acestui proiect de hotǎrâre. Sigur cǎ vor 

mai urma discuţii, probabil, de amǎnunt… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Cine este pentru? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru, 1 abţinere. S-a abţinut dl.Matei. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 16: 
“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 181/31.05.2012 privind 

aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 68.000.000 lei. » 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Domnu’ preşedinte, vǎ rog….! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, vǎ rog, domnu’ primar…viceprimar! 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Încerc sǎ fac o precizare mai mult, nu pentru domnii consilieri, cât mai mult pentru presǎ, 

pentru cǎ sigur vom citi mâine cǎ ne-am mai împrumutat de 68 de milioane de lei. Nu .Greşit. 
Noi avem un credit contractat, de 68 de milioane de lei, pentru cofinanţarea proiectelor europene 
în vederea implementǎrii acestora. Unele dintre ele s-au finalizat. Am deschis altele noi. Si-
atunci, modificǎm decât anexa aferentǎ acelui contract de împrumut. Am vrut ca sǎ fac aceastǎ 
clarificare ca sǎ nu începem iarǎşi cu gradul de îndatorare, cu riscuri majore…Nu este niciun 
risc. Mulţumesc! 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumim, domnu’ viceprimar! Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Trebuie sǎ vedem care este rezultatul votului. Comisia de numǎrare sǎ vinǎ…Vǎ rog 

foarte mult, aş vrea sǎ fac o propunere consiliului. Stimaţi colegi, pe 17 Mai 1939 intra în Portul 
Constanţa, în serviciul, pe atunci, al Marinei Regale, nava şcoalǎ “Constanţa”. Anul acesta se 
împlinesc 75 de ani. Acest velier, intrat deja în legendǎ, este profund legat de Constanţa, care-i 
portul lui de reşedinţǎ. Întotdeauna când a plecat de aici, cu prova mai mult spre Vest, chiar 
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înainte de ‘89, Constanţa apǎrea ca port de bazǎ. Eu vǎ propun ca, pentru serviciile aduse şi 
având în vedere cǎ în luna mai, pânǎ acum, s-au anunţat 24 de veliere la prima Regatǎ a Mǎrii 
Negre, la care şi Primǎria este partenerǎ, sǎ alcǎtuim un mesaj scris, în numele dumneavoastrǎ şi 
al domnului primar, cǎtre navǎ, sǎ acordǎm, în mod excepţional, diploma şi medalia de aur 
acestei nave, ca semn de preţuire din partea comunitǎţii constǎnţene pentru acest velier. Dacǎ 
consideraţi cǎ trebuie sǎ o punem la vot, o punem, da’ aş vrea sǎ vǎd care este, totuşi, punctul 
dumneavoastrǎ de vedere. Cine este pentru? 

 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Se fac comentarii în salǎ.  
 
 
Dl.Stelian Gima 
Este vorba de bricul “Mircea”, nu? 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. 
 
Dl.Stelian Gima 
Cǎ aţi spus “Constanţa”! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Nu, nava şcoalǎ “Mircea”. Sǎ acordǎm acestei nave preţuirea care se meritǎ. Domnu’ 

viceprimar! 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Vreau sǎ completez propunerea dumneavoastrǎ, tocmai votatǎ, cu urmǎtoarea propunere: 

decernarea diplomei şi medaliei de aur sǎ se facǎ în cadrul Regatei, unde Primǎria Constanţa… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da, bravo! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Eu o sǎ vǎ dau şi câteva detalii. Cunosc programul, care este pânǎ la data respectivǎ, 

pentru cǎ sunt implicat. O sǎ vedeţi la timpul respective despre ce este vorba. Este prevǎzut ca pe 
data de 24 Mai, nava şcoalǎ “Mircea” sǎ fie redecoratǎ de Preşedinte, iar pe 26 Mai, care este 
penultima zi a prezenţei navelor în Portul Constanţa, sǎ fie zi dedicatǎ sǎrbǎtoririi speciale a 
navei şcoalǎ “Mircea”. Şi-atunci, probabil cǎ în acea zi, se va face acest lucru. Încǎ ceva. Existǎ 
obiceiul, din partea comunitǎţilor, când primesc astfel de musafiri, în special primǎriile, şi asta o 
ştiu de la comandanţii navelor de marşuri, sǎ se acorde cadeţilor gratuitǎţi, gratuitǎţi pe transport 
şi la intrarea în muzee. Este ceva care…şi onoreazǎ acest lucru. Eu cred cǎ RATC-ul n-ar avea 
nimic împotrivǎ sǎ-i vadǎ pe aceşti tineri urcând în autobuze. Eu, dacǎ aş fi director, chiar aş 
fotografia şi aş transforma lucrul acesta într-un brand. Asta este, mǎ rog, o chestiune de 
recomandare. Şi acuma, sǎ spun, aşa, înainte de a încheia şedinţa, suntem în sǎptǎmâna 
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mǎrţişorului. Stimaţi bǎrbaţi, dacǎ nu vi s-a pus întrebarea “Ce-mi iei de mǎrţişor?” şi aţi ratat 
mǎrţişorul din întâi (01) acasǎ, puteţi sǎ reveniţi şi de 8 Martie sǎ recuperaţi cu o floare sau cu un 
sǎrut, mǎcar, deşi s-ar putea sǎ primiţi întrebarea “Ce-ai domn’e, ce-ai pǎţit, ce s-a-ntâmplat?”. 
Stimate doamne, ca decan de vârstǎ al Consiliului, vǎ mulţumesc pentru faptul cǎ sunteţi mame, 
cǎ sunteţi soţii, cǎ sunteţi surori, cǎ sunteţi, sigur, cele mai tinere, fiicele noastre! Pentru cǎ ne 
susţineţi. Vǎ rog sǎ continuaţi sǎ ne iubiţi şi sǎ ne îngǎduiţi, pentru cǎ viaţa unui bǎrbat nu este 
simplǎ. El este supus unor provocǎri şi, fǎrǎ ajutorul dumneavoastrǎ, nu putem trece peste aceste 
lucruri. La mulţi ani şi sǎ aveţi sǎnǎtate!Vǎ mulţumesc!  

 
(Aplauze.) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Staţi, cǎ n-am închis şedinţa.,  sǎ vedem care este rezultatul votului. Mai aveţi puţinǎ 

rǎbdare, vǎ rog! 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Domnule preşedinte, numai o secundǎ, dacǎ-mi permiteţi! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog, domnu’ Matei! 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
În timp ce aşteptǎm rezultatul de la votul secret, vreau sǎ pun şi eu o întrebare. 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Nu se aude.) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, luaţi microfonul, vǎ rog! 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Colegul vrea sǎ ne adreseze o întrebare. 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Cât aşteptǎm rezultatul votului, vreau sǎ-i întreb ceva pe colegii consilieri. În ultima 

şedinţǎ am decis sǎ gǎsim o soluţie de a-i ajuta pe tinerii elevi şi studenţi din Constanţa. E 
vorba… legat de reducerea de pe RATC. S-a decis constituirea unei comisii mixte sau, la modul 
minim, discuţia în comisia de finanţte…de buget-finanţe a Consiliului. Vroiam sǎ întreb ce s-a 
întâmplat… 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
De la comisia de finanţe, poate sǎ rǎspundǎ cineva? 
 
Se fac comentarii în salǎ. (N-am înţeles întrebarea.) 
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Dl.Radu Bogdan Matei 
În ultima şedinţǎ aţi hotǎrât sǎ gǎsim o soluţie de a-i ajuta pe elevi şi studenţi, în 

problema transportului în comun. Vroiam sǎ întreb dacǎ s-a discutat… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Carmen Onciu 
Tinerii studenţi trebuiau sǎ vinǎ la comisia de buget-finanţe, sǎ poarte o discuţie. Nu au 

venit. 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Dar au fost anunţaţi? 
 
D-na Carmen Onciu 
Da’  dînşii au cerut sǎ participe? 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Bun. Deci, tragem concluzia cǎ nu s-a organizat întâlnirea şi nu se poate rǎspunde. Care 

este situaţia votului? 
 
D-na Marcela Enache 
Imediat! 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mai aveţi rǎbdare, vǎ rog! 
 

-X- 
Dl.Valentin Ciorbea 
La punctul 13, privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Constanţa în 

cadrul Comisiei de monitorizare a fondurilor provenite din taxa de promovare a staţiunii 
Mamaia şi Sat Vacanţă  , avem : 

-  Gheorghe Georgeta   - 24 pentru, 1 împotrivǎ ; 
- Dobre Oana- membru supelant - 24 pentru, 1 împotrivǎ .     

 Supun la vot hotǎrârea. Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru, 1 împotrivǎ. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 

 La punctul 12,  la Edil Urban, dl.Carp a obţinut 23 de voturi pentru, 2 împotrivǎ. 
 

Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Valentin Ciorbea 

 La punctul 7, hotărârea privind numirea membrilor Consiliului de Administraţie al 
R.A.E.D.P.P. Constanţa conform O.U.G. nr. 109/2011Consiliul de administraţie al RAEDPP, 
avem: 

- Bleau Liviu Dan   - 24 pentru, 1 împotrivǎ ; 
- Diamandescu Caterina  - 24 pentru, 1 împotrivǎ ; 
- Ionescu Sorin Lucian  - 24 pentru, 1 împotrivǎ ; 
- Moţǎţǎianu Iulia Mǎdǎlina - 24 pentru, 1 împotrivǎ ; 
- Tînase Ovidiu Cristian  - 24 pentru, 1 împotrivǎ ; 
- Ilie Florian Alexandru  - 24 pentru, 1 împotrivǎ . 
Supun la vot hotǎrârea. Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? 

 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru, 1 împotrivǎ. 
  
Dl.Valentin Ciorbea 
Domnilor, cu aceasta închei şedinţa! Domnule primar, sunteţi al presei sau…presa e a 

dumneavoastrǎ, pentru cǎ vǎd cǎ un ziar de ieri v-a acordat o paginǎ întreagǎ! Am citit-o cu 
interes. Vǎ mulţumesc pentru participare! 

 
 
PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ, 

             
     Valentin Ciorbea 

   
 
SECRETAR, 

         
         Marcela Enache 

 
 


