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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 28.08.2014, orele 12°°, în şedinţa ordinarǎ a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  22  consilieri ( absenţi: dl.Ciorbea Valentin, dl.Lixandru Virgil, 
dl.Popescu Răducu, dl.Şurghie Valentin Mihai şi d-na Tuşa Sorina), dl. primar Radu Ştefan 
Mazăre, d-na secretar Marcela Enache precum şi funcţionari publici din aparatul propriu de 
specialitate  al Primarului, invitaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei.  
 Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform HCL nr.117/2014, de domnul consilier Roşu 
Vasile. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Bunã ziua! Începem şedinţa. Suntem 20 de consilieri prezenţi, 7 absenţi. Şedinţa este 
statutarã. Se retrag două proiecte. Proiectul nr.16 şi proiectul nr.19 sunt retrase de iniţiator. Supun 
la vot convocatorul cu cele două proiecte retrase. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Începem cu proiectul nr.1: 
 “Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 
Constanţa din data de 23.06.2014.” 
         -  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.2: 
 « Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 
2014.” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Stai, că aici avem probleme! N-avem aici handbal? 
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 Se fac comentarii în sală. (Ba da.) 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Face cineva o intervenţie? Da, domnule viceprimar! 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Conducerea clubului HCM Constanţa, împreună cu sportivii care ne reprezintă cu atâta 
cinste peste tot în lume, se confruntă cu nişte probleme financiare, de care, probabil, a auzit orice 
consilier local. Tocmai de aceea au solicitat să se prezinte astăzi în faţa Consiliului local, să 
prezinte situaţia şi să ne solicite ajutorul. Aşa încât, vă rog, domnule preşedinte, să daţi cuvântul 
reprezentanţilor clubului HCM. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Vă rugăm! 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Domnule primar, stimaţi consilieri, aveţi aici, în faţa dumneavoastră, rodul colaborării 
dintre Consiliul local Constanţa şi clubul HCM Constanţa în ultimii 12 ani de zile, mai precis 
începând din anul 2002, an în care aceastã echipã a fost adoptatã de cãtre Consiliul local 
Constanţa, în unanimitate de voturi, de consilierii din acea vreme. Dintr-o echipã oarecare, de 
pluton în Campionatul României, a devenit, în scurt timp, cea mai iubitã şi în acelaşi timp cea mai 
premiată chipã, din ultimii 25 de ani, din handbalul masculin românesc. Când spui acum HCM, 
imediat spui şi Constanţa, noi fiind primii din România care am fãcut ca aceastã titulaturã sã 
devinã un brand naţional şi internaţional. Nouã titluri de campioni naţionali, de douã ori 
vicecampioni, 6 Cupe ale României, 4 Supercupe ale României, doar în 12 ani de activitate! O fi 
mult, o fi puţin? Rãmâne ca dumneavoastrã, domnule primar, stimaţi consilieri sã hotãrâţi. Oricum, 
nimeni din România şi în acelaşi timp din oraşul nostru nu se poate lãuda cu asemenea 
performanţe şi cred cã nu vor reuşi prea curând aşa ceva. Este adevãrat cã fãrã sprijinul 
dumneavoastrã, moral şi financiar, nu am fi reuşit aceste performanţe deosebite şi vreau sã-mi 
permiteţi ca în aceastã şedinţã publicã sã-i mulţumesc domnului primar Radu Ştefan Mazãre şi, de 
asemenea, doamnei director economic Frigioiu Marcela şi, nu în ultimul rând, dumneavoastrã, 
actuali consilieri, dar şi tuturor celor care au fãcut parte din acest Consiliu local. 
 Acum, ne-am prezentat în faţa dumneavoastrã fiindcã dupã atâţia ani de muncã, şi 
profesionalişti, în numele sportului de performanţã şi al oraşului Constanţa, singura echipã de pe 
malul mãrii, care a demonstrat cu constanţã cã se poate sã fim cei mai buni din România, se aflã în 
cel mai mare impas financiar din ultimii ani de când a luat fiinţã. Din diverse motive, celãlalt 
susţinãtor al clubului, respectiv Consiliul Judeţean Constanţa, nu a putut, aşa cum hotãrâserã şi 
aprobaserã în şedinţa Consiliului Judeţean din luna ianuarie, sã susţinã activitatea acestei frumoase 
şi performante echipe. Nu mai vreau sã intru în amãnuntele acestei nereuşite a Consiliului 
Judeţean. Majoritatea, dumneavoastrã le ştiţi, le-aţi auzit prin intermediul mass-mediei locale şi 
centrale. De aceea vin în faţa dumneavoastră cu rugămintea de a nu lăsa această echipă, blazon al 
oraşului nostru, să moară şi de a ne aproba o mărire de buget până când vom rezolva, aşa cum 
avem promisiuni de la Guvernul României şi de la doamna ministru a sportului, d-na Gabi Szabo, 
a modului de finanţare; de a rezolva modul de finanţare de către consiliile locale şi consiliile 
judeţene a sportului de mare performanţă. Nici noi n-am stat cu mâinile în sân aşteptând să ne pice 
nişte bani din cer. Am renunţat la toţi jucătorii noi transferaţi, în marea majoritate străini, pe care 
doar ce-i transferaseră. Majoritatea vechilor jucători, care au făcut istorie pentru acest club, au 
venit din proprie iniţiativă şi mi-au spus că acceptă chiar şi scăderi de contract. Am transferat tineri 
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de perspectivă, spunem noi, cu contracte modice, între 2.500 şi 4.000 de lei. Am redus din 
cheltuieli, prin dorinţa noastră de a nu mai participa în Cupele Europene, fiindcă acolo se 
cheltuiesc cei mai mulţi bani. Am redus valoarea chiriilor pentru jucători…Cam tot ce ne-a stat în 
putinţă. Şi vom mai căuta soluţii pentru rezolvarea acestor probleme financiare. Sperăm că veţi 
înţelege demersul şi rugămintea noastră de a fi încă o dată alături de noi. Oricum, noi, cei care am 
lucrat pentru HCM Constanţa, vrem să vă mulţumim pentru aceşti 12 ani în care ne-aţi fost un 
sprijin, şi sunt convins că altfel n-am fi făcut aceste performanţe deosebite. Vă mulţumesc! 
 

Dl.Vasile Roşu 
Mulţumim şi noi… 

 
 Dl.Nurhan Ali 
 Aş vrea să-mi permiteţi să mai fac o precizare. Acum două zile, această echipă, rămăşiţe, 
umbra marelui HCM, a reuşit să câştige din nou Supercupa României. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Felicitări! 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Felicitări! Mai intervine cineva? Vă rog! 
 
 D-na Elena Frâncu 
 Bună ziua, tuturor! Domnule primar, domnule preşedinte, domnilor consilieri locali, stimaţi 
membri ai clubului HCM, mass-media locală şi centrală, doamnelor din umbră, care aţi sprijinit 
acest sport, în calitate de cetăţean al acestui oraş vreau să vă mulţumesc! Astăzi, împreună, noi toţi, 
vom demonstra României că nu mor caii când vor câinii! Aici, la Constanţa, fără lipsă de modestie, 
să nu mă acuze mass-media, sunt mulţi cai de rasă. Vă amintesc că în urmă cu 10 ani, de la 
Jocurile Olimpice de la Atena ne-am întors cu 7 medalii olimpice din cele 15 ale României. Totul, 
aceste performanţe s-au datorat fapului că aici au fost nişte cai de cursă care au ştiut ce înseamnă 
munca în echipă. Constanţa n-are voie să fie, niciodată, sub Baia Mare, Bacău, Brăila sau 
Bucureşti, chiar dacă domnul primar de la Bucureşti, în aceste zile, se agită foarte tare să formeze 
cea mai puternică echipă, tot pe banii Primãriei municipiului Bucureşti. Şi se poate. Sunt astăzi aici 
să vă reamintesc, cu inima plină de emoţie, că în urmă cu mulţi ani...şi poate mă ajută Ali, în 
biroul…acolo, în sala de şedinţe a domnului primar Radu Mazăre, Cristian Gaţu a venit şi domnul 
primar Mazăre i-a aspus aşa: “Cu Ali director, cu sprijinul lui Marcela Frigioiu şi al tuturor celor 
care iubesc handbalul, şi dumneavoastră, doamnă, veţi avea o mare responsabilitate.” Din o echipă 
de pluton, cum spunea Ali mai devreme, suntem, de 10 ani, campionii României. Le e frică şi vor 
să ne bată toţi, aşa cum mai spune domnul primar, câtorva, câteodată, care vor să ne atace cu orice 
preţ de unde pot, de la Primărie, de la Consiliul Judeţean, din Port, de peste tot. Vreau să fim 
puternici şi vreau să le dăm acestor oameni, 4 care sunt aici şi care toţi reprezintă România; 
Popescu este, de câţiva ani buni, cel mai bun jucător al handbalului românesc,  Stănescu, la fel,  
Tomiţă, venit de la Ploieşti şi astăzi constănţean, cu familie, cu copii, cu tot, Buricea, brăilean, 
constănţean, familie, doi copii,  haideţi să le dăm acestor handbalişti respectul cuvenit faptului că 
n-au plecat, n-au fost mercenari, nu s-au dus după condiţii mai bune, fiindcă aici, la noi, la 
Constanţa, suntem oameni adevăraţi, ştim să ne dăm mâna la greu. Cu siguranţă, constănţenii vor 
aplauda gestul domniilor voastre, de a suplimenta bugetul acestor oameni într-o situaţie grea în 
care nu-i de vină nici Constanţa…Eu ştiu cine-i de vină, şi acum, că sunt la pensie, pot fi 
împuşcată. Este de vină conducerea acestui stat roman care  nu doreşte odată să spună românilor că 
intrarea în Europa însemnă reguli, înseamnă cinste, înseamnă respect, înseamnă solidaritate şi 
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înseamnă muncă. Ne minţim, ne păcălim, promovăm lucrurile uşoare şi acestor tineri nu le dăm 
puterea să înţeleagă că ei sunt viitorul României. Sincer, vă mulţumesc! N-am făcut pledoarie 
pentru Elena Frâncu. Elena Frâncu are gloria ei. Îi spuneam lui Gabi Szabo, ieri, la minister, m-a 
rugat Marcela să fac acest pas, m-a rugat Panait să fac acest pas, m-a rugat Ali, m-au rugat băieţii. 
Pentru că Gabi Szabo trebuie să înţeleagă un lucru: sportul trebuie reorganizat. Trebuie să 
comunice. I-am sugerat astăzi, la şedinţa de guvern, să ia legătura cu domnul ministru Dragnea şi 
să ia legea aceea europeană a sportului în mână şi să spună adevărul, care este echipa între 
administraţie, privat şi sport, care este…în toate cărţile se spune că sportul este o activitate socială 
care creşte cifra şi PIB-ul unei ţări, indiferent cum se numeşte. Este hrana de zi cu zi a celor care în 
afară de muncă vor să mai vadă altceva. Este modelul după care învăţăm toţi că viaţa este o 
competiţie, este o piesă de teatru şi noi suntem actorii ei. Vă mulţumesc ! Domnule primar, nu ne-
aţi minţit niciodată. Poate pentru unii aţi fost incomod pentru că aţi avut un drept şi reguli. Care au 
vrut v-au urmat, şi sunt mulţi, care nu, au rămas în spate dând din gură, trăgând concluzii, dându-şi 
cu părerea fără ca vreodată să fi băgat mâna în buzunar să scoată un leu sau să transpire pentru 
acest municipiu şi judeţ, şi dorind cu tot dinadinsul Constanţa să devină, nu aşa cum am fost atâţia 
ani învăţaţi, judeţ pe podium, ci judeţ la rand cu Vasluiul şi alte judeţe mai nevoiaşe. Vă 
mulţumesc! Astăzi e victoria lor, fiindcă şi ieri ne-au demonstrat, cu Bacăul, că n-au ţinut cont de 
faptul nici că n-au luat de 6 luni niciun ban, nici că n-au avut pregătire, nici că, uneori, au uitat că 
au acasă copii şi soţii. Vă mulţumnesc! Cu respect, mă plec în faţa voinţei Consiliului Local! 
Mulţumesc, domnule preşedinte! Tremur, dar am încredere în dumneavoastră. Ştiu că vă plac 
lucrurile mari. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da, mulţumesc şi eu. Probabil că toţi cei interesaţi., în primul rand cei care au făcut 
performanţă asta,  se uită la mine şi… dumneavoastră care sunteţi direct intersaţi, aşteptaţi o 
soluţie. Sigur, îi spuneam doamnei Frâncu, pentru care am toată consideraţia, pentru Ali, pentru 
toţi băieţii care au muncit acolo şi care au făcut performanţă, că,  să administrezi un oraş sau o 
comunitate e ca şi când ai administra o familie. Cu toţii aveţi familii. Şti că îţi drămuieşti banii ca 
să ai pentru haine, pentru mâncare, pentru căldură, pentru şcoala copilului, pentru ratele pe care 
trebuie să le plăteşti la maşină şi aşa mai departe. Exact acelaşi lucru este şi cu un oraş. Şi dacă au 
trecut 14 ani de zile, mi-aduc aminte, unii consilieri, când am făcut, la început,  contractele de 
asfaltare cu finanţare sau de iluminat cu finanţare, cum spuneau, parcă-l văd pe ăla cu capul mare,  
cum că ce o să plătească copii noştri peste 7 ani, peste nu ştiu ce. Uite că au trecut 14 ani…Cine e? 
Nu ştii? Culeţu! Era consilier local, la început, când am derulat contractele cu finanţare şi am 
reparat drumurile, am reparat şcolile, am reparat iluminatul, am schimbat autobuze. Era în şedinţa 
de consiliu local şi jelea, în anii 2001-2002, cine o să plătească aceste datorii pe care le face 
Mazăre acuma?, peste 10 ani,  copii şi aşa mai departe. Probabil că unii îşi mai aduc aminte. Eu, 
dacă mi-a adus Aliul poze de atunci, mi-a revenit memoria. Uite că au trecut 14 ani de zile şi n-am 
avut niciodată o problemă cu plăţile, vreo incapacitate de plată, să nu putem să dăm salariile, să nu 
putem să plătim persoanele care îi ajută pe cei cu handicap, să nu putem să ne plătim obligaţiile. 
Niciodată n-am avut aşa ceva, în condiţiile în care n-am fost ajutaţi de Guvern cu bani, hăă, hăă, 
de-acu’ 10 ani, de când a venit Băsescu. Şi acuma, nici acuma nu le-am cerut că au de crescut 
pensile şi aşa mai departe. 
 În ceea ce priveşte handbalul, eu şi noi, ne-am onorat întotdeauna “ceas elveţian” 
obligaţiile. 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Corect. 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Am spus, domn’e, atâta putem să vă dăm…atât apreciem că putem să vă dăm, în condiţiile 
în care sunt multe lucruri de făcut în oraş.  Banii ăştia îi aveţi, pe ăştia vă puteţi baza! Ei au intrat 
într-o problemă pentru că n-au mai putut să ia bani de la Consiliul Judeţean. Nu că nu are Consiliul 
Judeţean să le dea aceşti bani, ci a venit Curtea de Conturi, au făcut procedura altfel, le-a 
interzis…s-a modificat legea, o poveste puţin mai bălmăjită. Consiliul Judeţean are aceşti bani 
acolo. De-aia vă spuneau că fac demersuri la Ministrul Tineretului şi Sportului ca să modifice 
ordonanţa prin care se pot finanţa, să facă în aşa fel încât să-şi deblocheze banii. Aliul, care este şi 
prietenul meu foarte bun, sigur că plânge la mine, de vreo lună şi jumătate. Eu ştiu  şi ce mai avem  
de făcut în continuare. Ştiu, şi o să vedeţi că peste două hotărâri creştem subvenţia pentru 
gratuităţile la RATC până la 1000 de lei. O să vă propun. O să trebuiască, binenţeles,  să creştem şi 
pentru pachete până la 1000 de lei, întrucât au fost indexate anumite pensii şi trebuie şi noi să ne 
păstrăm obligaţiile faţă de aceşti oameni care sunt părinţii sau bunicii noştri şi care nu câştigă mult. 
Şi o să facem lucrul ăsta într-o proximă şedinţă de Consiliu local. Le-am analizat. Şi se va întâmpla 
începând cu noiembrie şi decembrie, pentru că pachetele pentru luna septembrie deja au fost 
achiziţionate. Trebuie să mai umblăm, cumva, şi pe la subvenţie, fiindcă ştiu că există…E greu. 
Noi.. eu discutam de o diminuare a facturii cu 25%. Până când o să rezolvăm cu portul, cu 
acţiunile, până atunci, oricum, vreau să facem o diminuare de 10% ceea ce înseamnă iar un efort 
bugetar considerabil. În condiţiile astea, ei tot solicitau, solicitau şi n-aveam de unde, adică,  cu 
toată bunăvoinţa. Da’, uite că am găsit o soluţie acuma şi am agreat-o cu Aliu, pe care v-o propun 
ca şi amendament, şi cu asta termin, să le dăm 15 miliarde de lei vechi în avans din ceea ce noi 
trebuia să le dăm anul viitor. Noi, anul viitor, trebuia să le dăm 40 de miliarde, atâta era suma 
alocată, şi atâta a fost întotdeauna. Vă dăm 15 miliarde în avans, acuma, cu care vă gospodăriţi şi, 
între timp, faceţi demersurile ca să vă deblocaţi la Consiliul Judeţean. Vă deblocaţi, nu vă 
deblocaţi, om vedea mai târziu. Pot să vă dau un  avans. Fac ăia achiziţia şi vă dau mai mult la 
anul. Poate vă dau şi ce nu v-a dat anul ăsta. Pentru că noi…eu n-am cum să…bugetul este, şi 
întotdeauna a fost, făcut la centimă. N-am disponibilităţi. Am disponibilităţi, spre exemplu, la 
asfaltare, că anul ăsta n-am asfaltat că s-a blocat contractul de asfaltare. Dar la anul vreau să 
lucrăm şi ce n-am lucrat anul ăsta. Deci, nu pot să iau de aici să vă dau, că trebuie să lucrăm la anul 
dublu, că ni se rup toate străzile. Da? Şi eu zic că aşa este o situaţie care, cât de cât, vă dă o gură de 
oxigen. Vedeţi cum vă gospodăriţi, vedeţi ce faceţi la Consiliul Judeţean, cum modificaţi acolo şi 
la anul luaţi de la ei mai mult, ce v-am dat noi anul ăsta şi asta este. Da? O.K.! 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Mulţumim! 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, eu asta vă propun ca amendament. Am terminat cu vorbăria. Dacă altcineva vrea… 
 
  
 Dl.Vasile Roşu 
 Mai face cineva vreo intervenţie? 
 
 Dl. Iustin Fabian Roman 
 Aş vreau eu, dacă se poate şi dacă îmi daţi microfonul. Eu aş vrea să felicit şi eu, pe această 
cale, HCM-ul, pentru trofeele, pentru activitatea, pe preşedintele Ali, în schimb, dacă intervenţia s-
a făcut la punctul …la hotărîrea…. 
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 Dl. Vasile Roşu 
 La punctul 2. 
 
 Dl. Iustin Fabian Roman 
 La punctul 2, da. Noi n-am votat bugetul şi n-o să votăm nici punctul ăsta, dar n-am vrea să 
se înţeleagă că nu suntem de acord cu această….cu acest ajutor. Da? Dacă, cumva, găsim o soluţie 
pe tema asta… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl. Iustin Fabian Roman 
 Noi suntem perfect de acord cu ajutorul pe care să-l dăm HCM-ului şi, încă o dată îl felicit  
pentru activitate. Da? N-aş vrea să se înţeleagă că nu suntem de acord… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 S-au mai alăturat doi domni consilieri. Suntem acum 22  de consilieri prezenţi şi 5 absenţi. 
Supun la vot amendamentul… 
 
 Se fac comentarii în sală.  
 
 D-na Marcela Enache 
 Numai puţin, că mai sunt două luări de cuvânt, dl.Dede şi d-na Marcu. În ordinea asta s-au 
înscris. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Vă rog! 
 
 Dl.Perodin Dede 
 Bună ziua! Domnule primar, domnilor viceprimari, domnilor colegi consilieri, nu trebuie să 
privim această situaţie politic. Noi trebuie să facem tot ce ne stă în putinţă să ajutăm handbalul 
constănţean. Îmi pare bine că e Tomiţă, cu Buricea şi cu domnul Popescu aici. Ei au fost şi au 
reprezentat imaginea Constanţei şi a judeţului Constanţa în toată Europa şi trebuie să facem tot ce 
ne stă în putinţă. Chiar dacă s-a dat această sumă, trebuie ca să-i ajutăm şi, dacă se poate, şi politic, 
pentru că această echipă nu se poate destrăma aşa cum a păţit Oltchim Vâlcea. Noi nu putem fi sub 
Vaslui, noi nu putem fi sub Roman, noi nu putem fi sub Călăraşi! Suntem, poate că,  al doilea oraş, 
ca mărime, din România şi trebuie să facem totul pentru ca această echipă să meargă în continuare 
şi să trăiască. Vă mulţumesc mult! 
 
 D-na Ana Marcu 
 Doamna Frigioiu, vă rugăm frumos, deci, s-au făcut calcule, aveţi un punct de vedere, 
dumneavoastră personal pe această rectificare şi pe suma de 1 milion jumate’? 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 De unde iau banii? 
 
 D-na Ana Marcu 
 Da. 
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 D-na Marcela Frigioiu 
 Da. Banii se iau de la dividendele încasate de la Port. Deci, când s-a prognozat bugetul, s-a 
prognozat pe o variantă pesimistă, 8 milioane 150 lei, iar în luna iulie am încasat dividendele de la 
Port, care au însemnat 10 milioane de lei. Cu 900 de mii de lei s-a făcut rectificarea de buget cu 
care am intrat în şedinţă la dumneavoastră pentru aviz, iar diferenţa de 1 milion se adaugă la 
venituri pentru a-i da la HCM, iar 500 de mii de lei se iau de la impozitul  pe venit, unde am o 
încasare de 51%, efectiv. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Deci, există sursa de… 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Deci, există sursa de finanţare, da. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Dar, repet, e împrumut! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Elena Frâncu 
 Astăzi e împrumut…! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu, nu astăzi e împrumut, pentru că intrăm în alte angajamente, noi, cu subvenţie, cu nu 
ştiu ce şi… 
 
 D-na Elena Frâncu 
 Am înţeles. 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da? Adică, la anul, vă luaţi în calcul să recuperaţi de vizavi. Proceduri…Staţi cu ochii… 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Da, v-am şi anunţat unele măsuri pe care le-am luat deja. 
 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Bun. O.K.! Adică, nu e împrumut, e avans! 
 
 D-na Ana Marcu 
 Trebuie reglementat, într-adevăr, cadrul lega, pentru că e trist ce se întâmplă.   Adică, nişte 
performeri care, într-adevăr, au obţinut atâtea victorii, este trist să-i vedem aliniaţi şi venind aici la 
Consiliul local solicitând un million jumate’. Pe dumneavoastră vrem să vă vedem într-adevăr pe 
podium şi câştigând meciuri, nu venind aici în situaţia aceasta, cerându-ne….sau cerând, că nu ne 
cereţi…cerând Consiliului local bani. Deci, este o situaţie care, din punctul meu de vedere, este 
puţin jenantă şi trebuie reglementată categoric. Deci, noi, toţi consilierii, n-avem nici un fel de 
problemă să   susţinem, performanţa şi sportul constănţean. Deci,  este, în primul rand un 
marketing pe care îl facem inclusiv pentru Constanţa şi cred că toată lumea este de acord cu 
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punctul ăsta de vedere. O singură întrebare către domnia voastră, pentru că am apucat să vă citesc 
puţin materialul, am văzut că sunteţi suspendaţi. Aveţi o amendă de la…de 125 de mii de Euro? 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Nu, în cazul în care… 
 
 D-na Ana Marcu 
 În cazul în care nu se prezintă… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Deci, amenda aceasta va fi plătită într-adevăr dacă nu aveţi… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Nu, n-aţi înţeles. Daţi-mi voie să vă explic. Noi pe data de 6 septembrie trebuie să fim 
prezenţi în Belgia, pentru a participa la turneul de calificare în Champions League. 
 
 D-na Ana Marcu 
 O.K.! 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Dacă noi nu ne prezentăm şi nu ajungem acolo… 
 
 D-na Ana Marcu 
 Veţi fi amendaţi. 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Ori, România, doi ani de zile nu va avea voie să mai înscrie o echipă în Champions League 
şi Federaţia locală va amenda Constanţa cu 125 de mii de Euro. 
  
 D-na Ana Marcu 
 Corect. Iar banii aceştia, suma asta de 1 milion jumate’ vă ajută să vă prezentaţi la… 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Sigur. Da. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Da, deci, despre asta este vorba. 
 
 Dl. Iustin Fabian Roman 
 Mai am şi eu o singură întrebare. Doamna ministru n-a dat niciun răspuns? Absolut nimic? 
 
 D-na Elena Frîncu 
 Eu am fost ieri la doamna ministru, de doamna Frigioiu ajutată, mi s-a dat pe hârtie de 
domnia sa, şi vă mulţumesc, domnule primar, pentru ce director economic aveţi, e foarte important 
astăzi, şi i-am dat noi soluţiile doamnei ministru. Şi astăzi, de la ora 13,00 la 14,00, domnul 
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preşedinte executiv Ali va scrie proiectul şi cererea către MTS, pentru că clubul HCM se 
încadrează în cluburi care pot…reprezintă România nu numai Constanţa şi pot primi de la stat, 
conform HG 311, din fonduri proprii ale MTS-ului, sume necesare pregătirii. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Aşa şi trebuie. 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Serviciul juridic din cadrul MTS-ului lucrează pentru a reglementa…. 
 
 D-na Elena Frîncu 
 130 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Acea lege… 
 
 D-na Elena Frîncu 
 Tot, la ştiinţa doamnei Frigioiu care le-a dat, aşa,  pe hârtie ce trebuie făcut. Contează mult 
să ai astăzi un om care ştie să citească printre rânduri. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Trebuie să-i găsim şi alcolo, la nivel central, nu numai aici… 
 
 D-na Elena Frîncu 
 Mă depăşeşte. Sunt un simplu cetăţean simplu al acestui judeţ.Vă mulţumesc! 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Măcar avem parteneri de dialog, nu ca doamna Ritzi, care avea dialog cu EBA. 
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Elena Frîncu 
 Doamna Szabo are toată deschiderea. 
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Am înţeles de ce aţi pus întrebarea, politic, dacă doamna ministru se implică….V-am spus 
că, costă mai puţin decât scena…. 
  
 Dl.Iustin Roman 
 Eu v-am întrebat dacă a dat un răspuns HCM-ului… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Domnule consilier….Eu îmi cer scuze că vorbesc cu dumneavoastră….în calitate de 
consilier dizolvat…Lăsaţi înţepăturile politice. Hai să discutăm la subiect. 
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 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Iustin Roman 
 Aţi înşeles greşit… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Domnu’ consilier Chesoi, mai doritţi să luaţi cuvântul? 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Da. Vreau doar să subliniez faptul că atâta vreme cât propunerea de alocare a unei sume 
necesare, la cuantumul stabilit, pentru... în avans, adică, care urmează să se reducă din suma 
alocată deja prin bugetul aprobat pentru anul viitor, consider că discuţiile sunt doar aşa, ca să 
arătăm tuturor constănţenilor că şi nouă ne place sportul şi susţinem sportul constănţean. 
Handbalul este un sport care ne face cinste, în primul rând. Sigur că am dori ca şi fotbalul să facă 
acelaşi lucru. Consider că, de vreme ce s-au găsit şi sursele, de vreme ce s-a spus că se dă în avans 
şi nu luăm din alte capitole de buget, putem să încheiem discuţiile şi să trecem la vot. Asta e tot. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Mulţumim! Supun la vot amendamentul domnului primar Radu Ştefan  Mazãre. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Supun la vot întregul proiect. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru, 2 împotrivã. Au votat împotrivã dl.Roman şi dl.Gima. 
  
 Dl.Valentin Pîrvulescu 
 Scrieţi acolo cã, de fapt, vor, dar nu pot! 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Ha, ha, ha, vor, da’ nu pot!? 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.3: 
 « Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul 
II pe anul 2014. » 
 -  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? Mulţumesc! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru, 2 împotrivã. Au votat împotrivã dl.Roman şi dl.Gima. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.4: 
 «  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 632/2008 privind acordarea de 
facilităţi la transportul urban de călători în municipiul Constanţa unor categorii de 
pensionari ca măsură de protecţie socială.” 
 -  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? 
 
 D-na Ana Marcu 
 Staţi puţin, cã poate domnul primar doreşte sã intervinã… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Pãi, nu mai, cã am explicat cã se mãreşte pânã la 1000 de lei. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Este cineva de la RATC? 
 
 Dl.Ovidiu Tãnase 
 Da. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Domnul Tãnase, da? Domnu’ Tãnase, dacã ţin eu bine minte, rândul trecut, în momentul în 
care s-a micşorat tariful de cãlãtorie, RATC-ul trebuia sã se prezinte cu o analizã, din punct de 
vedere al numãrului de angajaţi, de maşini, a numărului de cãlãtori…în general. Acum, când s-a 
discutat în cadrul comisiei acest proiect, nu s-a prezentat niciun reprezentant din partea 
dumneavoastră, iar marea analizã pe care aţi prezentat-o a fost aşa, o frazã pe o foaie de hârtie, 
foarte succint. Nu mã deranjeazã, sã nu mã înţelegeţi greşit, nu mă deranjează analizele succinte şi 
pe o pagină. În schimb, mã deranjeazã cã înlocuim managementul cu un “hei-rup-ism”. 
Dumneavoastrã trataţi o problemã, care este într-adevãr de fond, punctual. Aveţi nevoie de ceva, 
veniţi, punctual solicitaţi acest lucru, fãrã sã ştim la ce sã ne aşteptãm. Nu existã o previziune, nu 
existã o viziune, nu existã nimic. Existã şansa, în schimb, sã ne trezim la sfârşitul anului cã RATC-
ului îi merge prost, în condiţiile în care are un anumit numãr de angajaţi, în condiţiile în care are 
angajate nişte procese cu Casa de Pensii, care, iarãşi, nu ştiu ce se întâmplã, iar domnul primar a 
avut o opinie pe tema aceasta. Deci, anul trecut, când au fost grevele la RATC, dumneavoastrã aţi 
spus: “N-am ştiut cã…Vreau sã fiu informat în permanenţã.” Şi atunci s-a făcut acea rectificare de 
hotărâre, în care am spus: domn’e este necesar ca de fiecare dată sau nu de fiecare dată dar la o 
perioadă de timp…Deci, nu analizăm şi nu facem analize financiare şi previziuni numai când avem 
greve la RATC. Vrem sã vedem care este mersul. Şi, dl.Tãnase, n-aţi fost prezent. 
 
 Dl.Ovidiu Tãnase 
 Da, nu am fost present şi astăzi am pregătit o analizã, referitor la acest punct. Problema 
este, în primul rand,  socială. Au crescut pensiile cu 3-4 procente. Mulţi au plecat de la 890 de lei 
şi s-au dus la 1014 lei. Ei pierd mult mai mult decât ar câştiga, la pensie. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Domnu’ director, una-i una, alta-i alta. Dacă vreţi să vă spun ceva, lăsând la o parte 
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chestiunea politicã, doamna Marcu, doamna consilier are perfectã dreptate. 
 
 Dl.Ovidiu Tãnase 
 Da, dar… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Staţi, aşteptaţi sã termin! În ceea ce priveşte pensionarii şi faptul cã a crescut pensia şi cã 
trebuie sã ne apropiem de numãrul celor cãrora le acordam, cã acuma a scãzut, este în regulã, şi de-
aia am şi propus. În ceea ce priveşte prezentarea situaţiei şi ceea ce s-a întrâmplat şi se întâmplã la 
RATC, doamna consilier are perfectã dreptate. Numai cã, doamnã, directorul este în subordinea 
Consiliului Local. Eu nu-l chem. Nici nu vreau sã-l chem, cã, dacã mă aflã vreun procuror cã l-am 
chemat pe director şi nu este în subordinea mea, o sã spunã cã cine ştie ce dracu am fãcut. Aşa cã, 
pãrerea mea, dumneavoastrã decideţi, faceţi cum credeţi, eu i-aş da un avertisment, i-aş da un 
termen în care sã vinã, sã prezinte unei comisii şi aşa mai departe; într-o sãptãmânã, sã vinã sã 
prezinte situaţia, luãm la cunoştinţã, vedem ce şi cum. Daţi-i! Este la îndemâna dumneavoastrã. 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Eu zic, mai întâi, sã-i dãm un termen…. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Domnul Tãnase, este confortabil un termen de o lunã de zile în care sã… 
 
 Dl.Ovidiu Tãnase 
 La urmãtoarea şedinţã. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Exact, la urmãtoarea şedinţã… 
 
 Se fac comentarii în salã. (La următoarea şedinţă ordinară.) 
 
 D-na Ana Marcu 
 La următoarea şedinţă, şi toatã lumea este de acord…Deci, nu cu avertisment, dar trebuie, 
într-adevăr, sã vedem ce se întâmplã, ca sã ştim la ce sã ne aşteptãm în viitor. 
 
 Dl.Ovidiu Tãnase 
 De acord. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Deci, la urmãtoarea şedinţã , o analizã completã… 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 Eu propun ca, în prealabil, sã se prezinte la Comisia buget-finanţe cu aceastã analizã… 
 
 D-na Ana Marcu 
 Corect. Da. 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 S-o trecem şi prin filtrul comisiei… 
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 D-na Ana Marcu 
 Da, domnu’ Dobre. 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 Poate veni cu nişte propuneri de îmbunãtãţire a activitãţii… 
 
 D-na Ana Marcu 
 Deci, la prima şedinţã de comisie, sã fie anunţaţi şi… 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 La prima sau nu la prima, dar, eu ştiu, peste douã sãptãmâni. Poftim,  sã dãm un termen: 15 
septembrie, 16 septembrie… 
 
 Dl.Ovidiu Tãnase 
 Când mã chemaţi…. 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 Nu, dumneavoastrã trebuie sã pregãtiţi…să faceţi un material, profesional, temeinic,  nu 
aşa, cu o hârtie… 
 
 Dl.Ovidiu Tãnase 
 În douã sãptãmâni, am timp sã-l pregãtesc. 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 Pentru cã unii dintre noi ne pricepem…Şi, deci, trebuie venit în prealabil, ne spunem 
punctul de vedere, vi-l dăm înapoi, îl refaceţi, că,  poate, vă mai cerem şi alte informaţii şi acel 
material bine făcut vă  prezentaţi în faţa Consiliului…. 
 Dl.Ovidiu Tãnase 
 Da. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Mulţumesc celor care au intervenit! Supun la vot proiectul nr.4. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.5: 
 «Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2014 al Regiei Autonome de Exploatare a Domeniului Public şi Privat Constanţa.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru, 2 împotrivã. Au votat împotrivã dl.Roman şi dl.Gima. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.6: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarea din bugetul local a sumei de 450.000 
lei, cu TVA inclus pentru susţinerea în anul 2014 a “Programului judeţean de prevenire şi 
reducere a mortalităţii ca urmare a infarctului miocardic acut(IMA)” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.7: 
 „Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav în perioada ianuarie – iunie 2014.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.8: 
 „Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea 
orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 actualizată privind venitul minim 
garantat.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.9: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-introducere teren 
din extravilan în intravilan în suprafaţă de 20 000 mp. şi construire imobile D+P+2E, teren 
proprietatea numiţilor Denisov Ana Maria şi Denisov Liviu, Şuta Cristian-Adelin, Arnăutu 
Gheorghe şi Arnăutu Mariana.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.10: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 464/2003 privind 
transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? 
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 Dl.Tudorel Chesoi 
 Un moment! Îmi permiteţi o intervenţie? 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Da, aveţi cuvântul! 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Sigur,  aceastã modificare de proiect presupune întãrirea unor discipline în activitatea de 
taximetrie, lucru cu care, în principiu, şi eu sunt de acord, însã am sesizat în conţinutul articolului 
II alin.d, cã forţeazã legea, din punctul meu de vedere, deoarece vorbeşte că….şi aş vrea sã citez: 
„În urma a 3 sancţiuni aplicate conducãtorului autovehicului de taxi, transportatorul titular al 
autorizaţiei de taxi va fi notificat despre aceste fapte, adicã, sancţiunile prevãzute mai sus, având 
obligaţia de a lua mãsurile necesare pentru preîntâmpinarea repetãrii acestor abateri.” Se referã la 
transportatori, la angajatori. Sigur, angajatorul, din acest punct de vedere are competenţe de a 
stabili, de a încheia un contract individual de muncã, în baza unui, eventual, contract colectiv de 
muncã, are competenţe de a înscrie în fişa postului obligaţiile taximetristului, deci a conducãtorului 
auto şi…mã rog, şi alte obligaţii subsidiare. Mai departe însã, alineatul 2 din acest articol spune: 
„Dacã conducãtorul autovehicolului de taxi cu privire la care transportatorul a fost notificat va fi 
din nou sancţionat pentru nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri şi/sau a Legii nr.38/2003, 
modificatã şi completatã, transportatorul va fi sancţionat contravenţional cu o amendã de la 500 
pânã la 700 de lei.” Aici, eu, pur şi simplu, mã opun acestui alineat…din această cauă…datoritã 
alineatului 2, paragrafului 2 din acest articol, întrucât consider cã forţeazã legea, forţeazã Codul 
Muncii şi transportatorul, operatorul de taximetrie, practic, nu are competenţe sã facã mai mult 
decât ceea ce am spus în prima parte a acestui alineat. Adicã, eu nu pot sã-l….nu pot sã-l urmãresc 
şi, şi dacã-l urmãresc şi el parcheazã pe trotuar sau în sensul girator în intersecţie, ce sã-i fac eu?  
Nu sunt organ…Nu sunt abilitat…Aici, trebuie sã intervinã Poliţia Circulaţie, Poliţia Localã, 
Corpul de Control al Primãriei şi alte instituţii… 
  
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Da, Serviciul Rutier al Poliţiei Locale. Da, evident, am spus acest lucru. Deci, ne depãşeşte 
competenţele. Consider cã acesta este un punct vulnerabil, sensibil al hotãrârii, care poate fi atacatã 
în Contencios administrativ şi care poate fi anulatã definitiv. De aceea  vã propun sã scoatem… 
  
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Deci, fac o propunere, de a elimina acest alineat d din cadrul art.II care modifică art.18 din 
vechea hotãrâre. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Doreşte cineva sã facã completãri? 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Înainte de a da drumul acestei hotărâri, m-am întâlnit cu toţi operatorii şi am căzut de acord 
asupra acestei forme. În altã ordine de idei, nu cred cã trebuie sã stãm cu Poliţia sã cãutãm, 
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încontinuu, dacã parcheazã pe trotuar sau cum aţi spus dumneavoastrã, ci ar trebui ca cel care îi 
conduce şi îi îndrumã sã ştie ce fac taximetrişti pe care îi are în subordine. 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Trebuie sã ştim, dar nu putem sã luãm mãsuri…. 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Da’, ce, Garda Financiarã sau cum îi zice acum, dacã vine şi a greşit ceva vânzãtorul, cui 
dã amendã? Hai sã ne-nţelegem! Ce fac? Stau sã mã cert cu toţi taximetriştii în oraş? Nu, domn’e! 
Ai grijã pe cine angajezi, ce face taximetristul pe care îl ai.  
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Angajatorul poate lua mãsuri, dupã 3 sancţiuni sã înceteze contractul de muncã. 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Da, şi procedurile din Codul…. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 I se trece în fişa postului: la 3 sancţiuni, înceteazã contractul de muncã. 
  
 Dl.Gabriel Stan 
 La ora asta sunt taximetrişti care au câte o sutã de amenzi, ştiaţi aceasta?, neplãtite! N-
avem ce sã le mai facem! 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Ştiu, dar procedurile prevãzute în Codul Muncii sunt foarte… 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Nu este adevãrat. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Prin mãsura aceasta va fi responsabilizat şi angajatorul. 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Eu, acum….Daţi-mi şi mie voie sã intervin. Eu, sã ştiţi cã, în principiu, m-am mai relaxat. 
Eu nu vreau sã fie foarte multe reguli, că, dacã sunt foarte multe reguli ajungem ca în Europa 
Occidentalã unde e blocat tot, cã de-aia sunt în recesiune, şi în Franţa şi în Italia,ş’ şi aşa mai 
departe,  cã au prea multe reguli. Însã, vã spun ceva. Eu, personal, nu ştiu dacã dumneavoastrã, cã 
nu vã recunosc şi aşa mai departe, dar, eu, personal, mi s-a întâmplat de multe ori sã mã opresc pe 
stradã şi sã încep sã rãcnesc la taximetrişti. Şi-am să vă dau exemplu, în staţiunea Mamaia, unde se 
circulă pe trei benzi, domnii blochează o bandă, deşi au loc de taxiuri. Uite, la Cazinou! Vorbim 
lucruri concrete. Li s-a făcut bandă de intrare, să stea. Nu ştiu, cred că sunt 30-40 de locuri. Mai 
vin vreo 6-7 şi blochează banda întâi. Şi toţi turiştii, când este full de aglomerat, sâmbăta, vineri, 
stau în maşină o oră pentru că doi taximetrişti opresc, boiereşte, pe banda de circulaţie şi stau 
acolo. Ori, noi n-avem poliţie locală suficientă care să dea amenzi şi să stea…sigur, că mai sunt, că 
ţipă, care …Nu se poate nici aşa, pentru că, dacă nu există nişte reguli, de la taximetrişti până la cel 
cu terasă, până la cel cu hotel, până la ăla cu plaja, până la salvamar, atunci nu ne mai merge bine, 
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dacă fiecare face cum crede că lui îi este mai bine, că o să am blocaj la circulaţie, că n-o să…, că o 
să moară ăla care s-a dus să înoate şi nu ştiu ce, că a făcut ţigănie, că ălalt a pus tarabă….Că, altfel, 
ne place să ne mândrim, domn’e,  turişti, mulţi. Că, dacă stau şi mă uit, jumătate de oraş, care e în 
partea asta dinspre Mamaia, jumătate închiariază şi iau bani oamenii. Cârdurile alea de maşini care 
pleacă după-amiaza din zona de Nord, nu pleacă miercurea la Bucureşti, sau marţi, la Bucureşti. 
Pleacă, fiindcă sunt cazaţi în oraş. Că, dacă o iei pe alei, cu maşina…Aţi avut vreodată 
curiozitatea? Ia plimbaţi-vă printre blocuri cu maşina şi uitaţi-vă la numerele de maşini care sunt 
parcate, Hunedoara, Braşov şi aşa mai departe. Toţi iau câte un bănuţ. Da’, ca să poţi să, şi să 
atragi să vină toţi turiştii ăştia, trebuie ca lucrurile să-ţi funcţioneze. Eu, când văd doi taximetrişti 
nesimţiţi, că nu pot să spun altfel, nu?, când tu parchezi maşina pe banda întâi şi în spatele tău stau 
alţii 20 de minute ca să meargă de aici două staţii de autobuz, înseamnă că eşti un nesimţit. 
Trebuie, cumva, ca lucrurile făcute să funcţioneze. Şi atunci, şi angajatorii…eu acum am prins-o, 
că n-am urmărit-o, şi atunci, şi angajatorii trebuie să le pună în vedere: „Bă, aveţi 40 de locuri? 
Păi, staţi în 40 de locuri bă, nu mai îmi blocaţi strada. Blocaţi stada, vine ăla, mă amendează şi vă 
dau viteză!” Dacă vrem să funcţioneze ceva, dacă nu, ne ducem mai spre Sud şi vedem cum 
funcţionează în alte părţi sau oriunde în ţara românească. Mulţumesc! 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Mulţumim şi noi! 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Aş vrea să spun că domnul primar are dreptate şi cunosc situaţia în totalitate din cele 
exprimate vizavi de această activitate. Însă eu n-am spus că nu este aşa, cunosc foarte bine 
activitatea de taximetrie… 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Găsiţi o soluţie. Eu nu mai intervin. Eu v-am spus care-i problema. Dacă dumneavoastră 
credeţi că nu este bună soluţia asta sau, nu ştiu ce se poate face, găsiţi o soluţie ca să rezolvaţi 
această chestiune. Asta-i tot. 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Ştiţi ce vor face taximetriştii? 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Dacă-mi permiteţi! Eu am avut o discuţie cu toţi angajatorii, am avut o întâlnire cu ei la 
Primărie, şi toţi au căzut de acord asupra acestui lucru. Eu n-am făcut de capul meu. 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Domnilor colegi, este adevărat, dar vă spun care vor fi consecinţele acestei măsuri. 
Consecinţele vor fi că toţi taximetriştii vor face şi mai rău, pentru că plăteşte operatorul de 
taximetrie. Şi, neavând ce să-i iei…. 
 
 Se fac comentarii în salã. (Poţi să-l dai afară!) 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Nu poţi să-l dai afară aşa cu una cu două. Sunt nişte proceduri. Mă rog, eu mă opresc aici, 
nu mai insist. 
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 Dl.Valentin Pîrvulescu 
 Domn’e, asta-i e o măsură de bun simţ, ce se propune acum. 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Este, domn’e, dar… 
 
 Dl.Valentin Pîrvulescu 
 Ar trebui chiar şi mai mult, să folosească maşini corespunzătoare, să se spele… 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Da, sunt de acord… 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Supun la vot amendamentul făcut de domnul consilier. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? 
 
 Consilierii nu votează. (Nu a făcut niciun amendament.) 
 
 D-na Marcela Enache 
 Ba da, să se scoată articolul acela din hotărâre. 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Alineatul doi. 
 
 Consilierii nu sunt de acord. 
  
 Dl.Vasile Roşu 
 Amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru şi 1 abţinere. S-a abţinut dl.Chesoi. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.11: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului de etică şi a Codului beneficiarului 
pentru Cantina de ajutor social Constanţa.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.12: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Codului de etică şi a Codului beneficiarului 
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pentru Cantina de ajutor social Palazu Mare. ” 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 

 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.13: 

„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 184/2013 privind înbunătăţirea 
activităţilor de gospodărire, protecţia mediului, întreţinere şi înfrumuseţare a municipiului 
Constanţa.” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? 
  
 Dl.Iustin Roman 
 Numai puţin! Noi n-am găsit HCL nr.184. Poate ne spune cineva despre ce este vorba... 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 E ciudat, că e aprobată în 2013. Eraţi nedizolvaţi. 
 
 Dl.Iustin Roman 
 Nu am găsit-o, domnu’viceprimar. Nu mai fiţi…. 
 
 Se fac comentarii în sală.  
 
 D-na Marcela Enache 
 Este pe site. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
  
 D-na Marcela Enache 
 Este fosta Hotărâre 10 privind îmbunătăţirea şi înfrumuseţarea municipiului care, cu toate 
modificările care s-au făcut anul trecut, a primit un nou număr şi toate celelalte şi-au încetat… 
 
 D-na Ana Marcu 
 Şi care propune stabilirea unor amenzi, pe baza articolului din hotărârea… 
 
 D-na Marcela Enache 
 Exact. Da. 
 
 D-na Ana Marcu 
 La ce se referă articolul acela 18? Dumneavoastră, probabil că ştiţi. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Din câte reţin, că am citit proiectul, se referă la obligativitatea întreţinerii faţadelor 
clădirilor şi a executării reparaţiilor corespunzătoare… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 D-na Ana Marcu 
 Nu, este la hotărârea următoare. Aici, la hotărârea aceasta… 
 
 D-na Marcela Enache 
 Este corelată cu ea. Deci, este…Aceeaţi modificare apare şi în 244 şi în 184. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Cine a făcut-o de la noi? 
 
 Se fac comentarii în sală. (Poliţia Locală.Domnul Pripişi.) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu ştiu. Ştii tu? Cine ştie, dintre viceprimari? 
 
 Dl.Gabi Stan 
 Dânsul a întrebat care-i hotărârea. De unde să ştiu eu unde o găseşte? În sertar…! 
 
 Dl.Iustin Roman 
 Nu mai luaţi totul la mişto, că eu am întrebat la modul serios…. 
 Se fac comentarii în sală. 
  
 Dl.Vasile Roşu 
 Supun la vot proiectul. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? Mulţumesc! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Domnule preşedinte, vă rog, reluaţi votul că nu ştiu cine a votat pentru şi cine împotrivă. 
 
 Se fac comentarii în sală. ( Nu a votat nimeni împotrivă.) 
 
 D-na Marcela Enache 
 La punctul 13. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Supunem din nou proiectul13.Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 18 voturi pentru şi 4 abţineri. S-au abţinut: d-na Marcu, dl.Matei, dl.Roman şi 
dl.Gima. 
 
 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Pentru procedură, în principal, nu pentru amenzi… 
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 Dl.Vasile Roşu 
 Proiectul nr.14: 
 „Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 244/2010 modificată prin HCL nr. 
61/2011, privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul Constanţa.” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;  
Cine este pentru? 

 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Numai puţin, avem discuţii, aici! 
  
 Dl.Mircea Dobre 
 Vreau să fac un amendament. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Vă rog! 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 În ultimul timp, eu am constatat cã foarte multe tonete sezoniere şi permanente sunt 
amplasate în jurul pieţelor. Dacã eu le gãsesc rostul, acestor tonete, sã fie amplasate în zonele unde 
nu sunt pieţe, ca sã fie la îndemâna cetãţeanului, nu vãd rostul acestora în imediata apropiere a 
pieţelor. Şi de aceea, eu aş propune un amendament în care acestea sã fie amplasate la o distanţã 
rezonabilã faţã de pieţe, pentru că acestea îşi pierd clienţii, efectiv. Pieţele, care necesitã nişte 
investiţii, necesitã nişte lucruri care trebuie întreţinute şi cetãţeanul îşi pierde interesul pentru ele 
pentru cã cumpãrã din imediata apropiere pe unde trece, în staţiile de toleibuz sau nu ştiu unde şi 
activitatea în pieţe e în scãdere. Deci, amendamentul pe care îl propun: “Amplasarea tonetelor de 
legume şi fructe, cu activitate temporarã şi permanentã, se va face la o distanţã minima de 150 de 
metri în linie dreaptã faţã de pieţele de legume-fructe.” 
 Amendamentul sã intre în vigoare cu 01.01.2015, pentru cã sunt autorizaţii. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Supun la vot amendamentul. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Şi mai avem o discuţie, deci, în această hotărâre. Amendamentul este corect. Şi mai este o 
problemă, vizavi de pieţe: se adună gunoi, dar nu neapărat…. de la aproape toate persoanele fizice  
care trec pe-acolo şi simt nevoia să mai arunce câte un gunoi. Amendate, potrivit acestei hotărâri 
de consiliu…amendaţi vot fi agenţii economici. Nu numai că amendaţi. Vor avea somaţie. Şi acum 
l-aş întreba pe….Ce termen este prevăzut în somaţia aceea? 
 
 Dl. Daniel Bratu  
 La ce vă referiţi? 
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 D-na Ana Marcu 
 Dumneavoastră vă prezentaţi în control şi îi daţi o somaţie, că aşa spune în hotărâre….  
  
 Dl. Daniel Bratu 
 E în Hotărârea 184, probabil… 
 
 D-na Ana Marcu 
 Nu,nu, e chiar în hotărârea aceasta: „la termenul prevăzut în somaţie”. Care termen? 
  
 Se fac comentarii în sală.(Depinde de abatere…) 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Nu poate trece un termen, pentru că e în funcţie de gradul abaterii pe care o constată. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Asta o prevede Ordonanţa 2… 
 
 Dl. Daniel Bratu 
 Este prevăzut în Regulamentul Poliţiei. Se poate prezenta la sediu a doua zi…Poate fi o zi, 
două, trei, în funcţie de cum apreciază constatatorul… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl. Daniel Bratu 
 Nu este un termen expres. 
 
 D-na Ana Marcu 
 După trecerea termenului prevăzut în somaţie, se trece la suspendarea activităţii, măsură 
care mie mi se pare destul de gravă, pentru că îl lasă pe agentul economic fără nici un fel de 
activitate. Da? 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Scrie „se poate trece la suspendarea…” 
 
 Se fac comentarii în sală. 
  
 Dl.Iustin Roman 
 Ar trebui să existe nişte etape şi termene: somaţie, un termen de 7 zile, amendă, un termen 
de 7-10 zile…  
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Deci:….”la termenul prevăzut în somaţie. În caz de neprezentare sau neaducere la 
îndeplinire, se va întocmi proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei cu măsura 
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suspendării activităţii.” 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Da, aici ar trebui aşa, să se meargă pe cele trei etape… 
 
 Dl.Iustin Roman 
 Şi propunem un termen de 20 de zile după amendă… 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Nu, nu, fără termen, că nu ştii cât e de gravă abaterea. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
  
 Dl.Iustin Roman 
 După amendă, până la suspendarea activităţii… 
 
 Se fac comentarii în sală. (Se respectă etapele prevăzute de Ordonanţa 2…) 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Fără termene, că eu nu pot să-i dau termene. E suficientă o zi ca să-şi arunce gunoiul… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Aici trebuie lăsat…că agentul constatator ştie ce are de făcut. Acesta este un proiect…Dar, 
într-adevăr, sunt de acord cu aceste trei etape. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Eu aş pune…aş face, aşa, pe la mijloc. Aş pune şi câteva zile acolo, acolo, acolo, ca să nu 
laşi loc la abuzuri, că agentul constatator, noi ştim cum e omul….Şi, tu ştii, când îi dai putere 
omului cum se poartă!? 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 7 -14. 
 
 Dl.Iustin Roman 
 7 -14. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Fiecare, pe meseria lui, când îi dai putere, zice că-i Dumnezeu acolo şi-i dai drept de viaţă 
şi de moarte! Eu aş pune acolo nişte termene de bun simţ. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Un termen minim şi un termen maxim.) 
  
 D-na Ana Marcu 
 7-14 zile, în parantezã…..  
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 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Ana Marcu 
 În paranteză, la termenul prevãzut în somaţie, 7-14 zile şi sã scoatem mãsura suspendãrii 
activitãţii pânã la remediere, pentru cã, oricum, se revine…Adicã, nu imediat, mã duc îi fac 
procesul-verbal şi îi suspend activitatea. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Formulaţi amendamentul. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Doamna Marcu, depuneţi dumneavoastră un amendament? 
 
 D-na Ana Marcu 
 Deci, formulez un amendament: “La termenul prevãzut în somaţie”….lãsãm exact aşa, şi în 
parantezã 7-14 zile…  
 
 Se fac comentarii în salã. (Şi la amendã dupã câte zile?) 
 
 D-na Ana Marcu 
 “În caz de nerspectare sau neaducere la îndeplinire, se va întocmi process-verbal de 
constatare şi sancţionarea contravenţiei”. Scoatem, tãiem “cu mãsura suspendãrii.” Fãrã. Atât. 
 
 Se fac comentarii în salã. (E mult 14 zile….) 
 
 D-na Ana Marcu 
 Şapte zile e O.K.? 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 Doamnã, şi al treilea pas suspendarea? 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Gabriel Stan 
 În situaţia în care, în urma amenzii… 
 
 Dl.Iustin Roman 
 După amendă, dacă nu a rezolvat problema, îi suspend activitatea. După un număr de zile. 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 D-na Ana Marcu 
 O formulăm mai exact aşa: este somaţie,  până în 5 zile lucrătoare, este proces-verbal de 
contravenţie… 
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 Dl.Gabriel Stan 
 Şi suspendare şi abia după aia urmează anularea. 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 La toate termen de câte 5 zile, aşa… 
 
 D-na Ana Marcu 
 Vom avea: somaţie, proces-verbal de contravenţie, amendă, suspendare, anulare… 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem rugămintea…. 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Doamna consilier…. 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Doamna consilier Marcu. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem rugămintea să ne şi scrieţi amendamentul. Domnii consilieri au înţeles esenţa, dar să 
ni-l scrieţi ca să putem să-l consemnăm în procesul-verbal. Da? 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Rămâne termenul de 5 zile. 
 
 Se fac comentarii în salã. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Mai aveţi de făcut completări? Nu. Supun la vot amendamentul doamnei consilier Marcu. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 Dl.Vasile Roşu  
 Supun la vot întregul proiect. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.15: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri 
(terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.16 a fost retras. Proiectul nr.17: 
 „Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de consultanţă juridică, asistenţă şi 
reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanţa în faţa Ministerului 
Public-Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Direcţia Naţională Anticorupţie 
Serviciul Teritorial Constanţa în dosarul nr. 93/P/2013.” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.18: 
 „Proiect de hotărâre privind desemnarea unui expert parte pentru expertiza tehnică 
judiciară dispusă în dosarul penal nr. 93/P/2013.” 

- iniţiator: viceprimar Gabriel Stan; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.19 a fost retras. Proiectul nr.20: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
Aveţi un amendament. V-ascultăm! 
 
Dl.Decebal Făgădău 

 Stimaţi colegi,  vă propun să aporbăm încă o anexă, anexa 23 la hotătârea de consiliu local. 
Iniţial o avusesem pe ordinea de zi. Nu aveam gata situaţia juridică şi toate formalităţile şi am 
preferat să vin ca şi amendament în şedinţă în faţa dumneavoastră. Este vorba despre  o suprafaţă 
de 230 de mp în str.Piaţa Ovidiu nr.2A. 
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 Dl.Vasile Roşu 
 Supun la vot amendamentul făcut de domnul viceprimar. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Supun  întregul proiect, cu amendamentul făcut. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.21: 
 „Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.22: 
 „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în anexa la HCL 
nr. 192/2013 privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul Constanţa, în vederea 
înscrierii în Cartea Funciară.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.23: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 154/2001 privind transmiterea 
unor terenuri situate în staţiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanţa în 
administrarea RAEDPP.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.24: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 
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Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local din municipiul Constanţa completată prin HCL nr. 77/2013.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.25: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea  anexei nr. 6 din HCL nr. 466/2009 privind 
lista bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Constanţa ce urmează a fi 
concesionate către SC. RAJA S.A. Constanţa, modificată prin HCL nr. 113/2014.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.26: 
 „Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi 
aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Constanţa.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.27: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacţiei extrajudiciare dintre Primarul 
municipiul Constanţa, Consiliul local al municipiului Constanţa pe de o parte şi Stănculescu 
Dan Cătălin, Stănculescu Marcela, pe de altă parte.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.28: 
 „Proiect de hotărâre privind trecerea unei fântâni arteziene din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Constanţa  în vederea casării şi scoaterea din funcţiune.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.29: 
 „Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP 
asupra unor terenuri situate în Piaţa Griviţei din municipiul Constanţa.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.30: 
 „Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al 
municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa a unui imobil situat în b-dul 
Ferdinand nr. 56.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.31: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului chiriei, a duratei şi modificării 
părţilor contractului nr. 111200/29.08.2013 pentru spaţiul cu destinaţia de arhivă din str. 
Plevnei nr. 4.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.32: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea înţelegerii de cooperare şi parteneriat între  
municipiul Constanţa - România şi oraşul Eskişehir - Turcia.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Vasile Roşu  
 Proiectul nr.33: 
 „Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.” 
  -  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
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 Faceţi propuneri pentru proiectul 33? 
 
 Se fac comentarii în sală.  
  
 Dl.Stelian Gima 
 Doream, la diverse.... 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Să epuizăm ordinea de zi. Faceţi propuneri pentru preşedinte de şedinţă. Domnu’ 
viceprimar. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Îl propun pe domnul consilier Candidatu Gabriel. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Mai face cineva o propunere? 
 Supun la vot propunerea făcută de dl.Decebal Făgădău. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă?  
   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. Deci, domnul Candidatu este noul preşedinte. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Domnul Candidatu este noul preşedinte de şedinţă. Domnul Gima, vă rog! 
 
 Dl.Stelian Gima 
 Sărut mâna, bună ziua! O rugăminte. Este o adresă cu nr.71839 din 04.06.2014, depusă la 
Primăria Constanţa, cu privire la desemnarea subsemnatului, conform Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al municipiului Constanţa, membru în cadrul unei 
comisii, eu nefiind, de la validarea în funcţia de consilier, membru al niciunei comisii. A fost 
depusă, conform art.17 din regulamentul susnumit, a fost depusă o adresă la Registratura Primăriei 
Constanţa. Vă mulţumesc! 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 S-a notat, rămâne scris în procesul-verbal, urmând să veniţi cu un proiect… 
 
 Se fac comentarii în sală.(Un proiect de hotărâre?) 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Da, se face în baza unui proiect de hotărâre. 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Deci, numirea într-o comisie se face pe baza unui proiect de hotărâre. 
 
 Dl.Stelian Gima 
 E vorba de o înlocuire… 
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 Dl.Vasile Roşu 
 Da, dar tot în baza unui proiect. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tudorel Chesoi 
 Pentru şedinţa următoare… 
 
 D-na Ana Marcu 
 Nu se poate completa comisia în care a fost…? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Se face prin proiect de hotărâre, pentru că prin hotărâre au fost desemnate comisiile şi 
componenţa comisiilor. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Şi e vorba de o înlocuire. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Da, se face tot prin  proiect de hotărâre. Întotdeauna aşa s-a procedat. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 V-aţi lămurit, da? 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Vasile Roşu 
 Mai doreşte cineva să intervină? Declar închisă şedinţa de astăzi. Vă doresc o zi bună! 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ, 
             

     Vasile Roşu   
SECRETAR, 

         
         Marcela Enache 

 
 

 


