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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 20.10.2014, orele 12°°, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  25 consilieri ( absenţi:dl.Chirondojan Vasile şi dl.Gima Stelian), 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.182/2014, de dl.Candindatu Gabriel. 
 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Bună ziua! Suntem prezenţi 25 de consilieri, şedinţa este statutară. Am înţeles de la doamna 
Enache că se doreşte ca primul punct de pe ordinea de zi privind rectificarea bugetară să fie discutat 
la sfârşit. Aici o sã avem mai multe discuţii şi…Deci, dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi, o 
supunem la vot: 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Deci, putem începe, da? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem şi ordine suplimentară. 
 
 Dl.Gabriel Candindatu 
 Bun, şi o ordinea suplimentară, binenţeles. 
 Cine este pentru ordinea suplimentară? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Da. Putem începe cu proiectul nr.2: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în 
conformitate cu O.U.G. nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului 
rece.” 

- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan; 
 Da, poftim! 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 În esenţă, este vorba de a reduce cu 10% factura la energie…pentru energie termică, pentru 
încălzire, pentru cei care primesc subvenţie şi pentru încă o nouă tranşe de persoane. Mai exact,  
până acum primeau subvenţie din partea Guvernului, şi din partea Primãriei suplimentam, familiile 
care  aveau venitul pe membru de familie pânã în 1500 de lei. Pentru aceştia, se va reduce cu 10% 
factura la plata  încãlzirii şi, în plus, extindem tranşa pânã la 1800 de lei. Aşadar, familiile cu 
persoane în rândul lor care au venitul pe membru de familie pânã la 1800 de lei vor plãti cu 10% mai 
puţin încãlzirea în aceastã iarnã. Acelaşi lucru este valabil şi pentru persoanele singure care au venit 
pânã în 2100 de lei, vor plãti cu 10% mai puţin în aceastã iarnã. Proiectul de hotãrâre este valabil 
numai pentru anul 2014.  M-am exprimat greşit când am spus cã în aceastã iarnã, ci, pânã la finele 
lunii decembrie.  
 Aceastã scãdere de 10% este calculatã în buget din fondurile care ne-au revenit în urma 
participãrii noastre în acţionariatul Portului Constanţa cu 20%. Dacã anul viitor va creşte participarea 
pânã la 33%, atunci, acestei diminuãri de 10% i se va mai adãuga  încã o diminuare de 15% în aşa 
fel încât factura per total, faţã de ce-i acum, o sã scadã cu un sfert, cu 25%. 
 Dacã însã… 
 
 Se fac comentarii în salã. (Aşa cum vrea PD-ul.)  
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Dacã însã, aşa cum vrea PD-ul şi PDL-ul, vom pierde  procentele, şi nu numai că n-o să luăm 
în plus cele 13%, dar vom şi pierde procentele de 20%, aşa cum le-am pierdut la Curtea 
Constituţională,  ca urmare a atacului legii de către cei de la PDL şi PNL, reducerea de subvenţie, 
binenţeles că, pică şi cetăţenii vor plăti ca şi până acum. Mai exact, va trebui să facem o diminuare 
negativă a bugetului pentru anul viitor cu 2 milioane de Euro. Putem să facem această reduce până în 
decembrie, întrucât banii pe care i-am luat, aferenţi acţiunilor din Port, sunt pe anul trecut, că aşa se 
distribuie dividendele. Când va trebui să luăm la anul banii pe 2014, n-o să mai avem de unde să-i 
luăm, înstruct legea a fost declarată neconstituţională. E vreo întrebare? 
 
 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Atacul la care vă referiţi, e o hotărâre de instanţă, nu!? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Cum? 
 
 D-na Ana Marcu 
 Este o aplicare corectă a legii. 
 
 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Este o aplicare corectă a legii, de fapt, atacul al care faceţi referinţă. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Ce atac? 
 
 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Atacul… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, a atacat la Curtea Constituţională. La asta m-am referit. 
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 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Aşa. Decizia e a Curţii Constituşionale, nu e decizia noastră. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu. Păi, eu n-am fost explicit? A fost atacată la Avocatul Poporului şi la Curtea 
Constituţională, pe o chestiune….pe un chiţibuş, că trebuiau transferate Municipiului Constanţa şi nu 
Consiliului Local. Asta aţi făcut, asta a decis Curtea. Avem 45 de zile în care Parlamentul poate 
amenda această lege în conformitate cu cerinţele Curţii Constituţionale, în sensul că, în această lege 
să se prevadă că acţiunile vor fi transferate Municipiului Constanţa şi nu Consiliului Local 
Constanţa. 
 
 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Deci, lucrurile rămân neschimbate sau ar putea rămâne neschimbate… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Dacă trece legea iar prin Parlament şi dacă o promulgă viitorul Preşedinte al României. 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 Şi dacă nu găsesc altceva,  dânşii să atace din nou şi iar doi ani, trei ani…şi tot aşa… 
 
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Problema este la dumneavoastră, domnule primar, nu noi am greşit… 
 
 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Cu cei 20% n-am avut nimic… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 A greşit domnul ministru Orban şi domnul…. 
 
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Au greşit cei care au făcut legea… 
 
 Se fac comentarii în sală.  
 
 Dl.Gabriel Marius Stan 
 Păi, tocmai asta vă spuneam… 
 
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Nu noi…Degeaba căutaţi la noi, căutaţi la dumneavoastră… 
 
 Se fac comentarii în sală.  
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Ei, păi, dacă nu o căutăm la noi, atunci, da?,  eu o să am o întâlnire cu parlamentarii noştri de 
la PSD ca să-i rog să rescrie legea, că nu transferăm Consiliului local ci transferăm municipiului şi, 
poate, în această iniţiativă de modificare a legii o semnează şi parlamentarii dumneavoastră! 
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 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Este în interesul cetăţeanului ?  
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, nu ştiu! 
 
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Trebuie să discutăm…. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
  Analizaţi dacă este în interesul cetăţeanului! Ai noştri o s-o semneze, cum o s-o şi 
promulge… 
 
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Rămâne…. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Eu nu v-am întrerupt. După ce termin eu de vorbit, vorbiţi. Cum o s-o şi promulge Ponta, 
dacă iese Preşedinte. Dacă dumneavoastră o analizaţi şi credeţi că e în interesul cetăţeanului, o 
semnaţi, n-o mai atacaţi! Da’, până acuma, declarativ şi tot ce aţi făcut, aţi fost împotrivă. O.K., 
treceţi la vot! 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Da. Dacă mai sunt întrebări? Doamna consilier, vă rog! 
 
 D-na Ana Marcu 
 Trebuie să avem o atitudine corectă, cumva, pentru că, până la urmă, ce s-a justificat şi ce s-a 
spus în motivaţia Curţii Constituţionale este una de care trebuie să ţinem seama şi să luăm act, mai 
ales că, în opinia mea, cred că deschide cutia Pandorei şi ar trebui să analizăm şi alte societăţi 
comerciale în care Consiliul local deţine acţiuni sau părţi sociale. Altă problemă, în schimb, este 
faptul că subvenţia acordată locuitorilor municipiului Constanţa nu rezolvă problema de fond, cea a 
preţului pe gigacalorie. Deci, aici problema este mult mai complexă şi trebuie să fim, într-adevăr, 
corecţi. Subvenţia…reducerea facturii emisă probabil de RADET sau, mă rog,  de alte forme de 
încălzire, cu 10% nu face altceva decât să…cât de cât să aliniem cumva…Dar nu se poate vorbi de o 
aliniere, pentru că diferenţa între facturile emise de RADET şi facturile emise de CONGAZ, 
diferenţa este una foarte mare. Iar problema de fond, domnule primar, rămâne în picioare. Deci, 
indiferent, putem să ne dăm noi….de această decizie…cu dividendele de la Port, dar ce facem cu 
preţul pe gigacalorie? Cu toate dividendele de la Port, preţul pe gigacalorie nu a scăzut. Deci, asta 
este problema de fond. Noi putem să fim…sau să facem tot felul de discuţii aici, serioase sau mai 
puţin serioase, să dăm vina unii pe alţii, dar nu aşa rezolvăm problema. Problema noastră, de fond, 
rămâne în continuare RADET-ul şi preţul pe gigacalorie. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aţi terminat? 
 
 D-na Ana Marcu 
 Da. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Da. Mulţumim! 



 5

 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, preţul pentru populaţie, la CONGAZ, este subvenţionat de Guvernul României. Preţul 
pentru energie termică şi gigacalorie, până în 2008, a fost subvenţionat de Guvernul 
României…2008 sau 2010, nu mai ştiu. Până când? 
 
 Se fac comentarii în sală.(2010.) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 2010. În 2010, când Prim Ministru era Boc şi la guvernare erau PD-iştii, s-a tăiat subvenţia 
de la Guvern pentru gigacalorie, da?, la încălzire. S-a menţinut la gaz. De-aia-i diferenţa, dacă nu 
ştiaţi! Deci, gazul este subvenţionat, pentru cetăţeni persoane fizice, de Guvern. Gigacaloria, nu! A 
tăiat-o Boc, subvenţia! Limpede? 
 
 D-na Ana Marcu 
 Putem… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, putem… Eu vă spun care-i… putem…Da, putem să subvenţionăm şi noi cât putem. 
Dacă mai subvenţiona Guvernul, în continuare, cum făceau până în 2010, şi ar fi dat şi banii.. şi ar fi 
dat şi banii, cota care trebuiau să ne-o dea nouă, atunci lucrurile erau în regulă ca până în 2010. Din 
2010, de când ei au ridicat subvenţia, total, preţul a crescut considerabil. De-aia ne chinuim. Preţul 
gigacaloriei este furnizat de CET. El ne dă preţul gigacaloriei. Păi… 
 
 D-na Ana Marcu 
 Se cunosc lucrurile astea. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Perfect. Şi ce nu cunoaşteţi, atunci?  
 
 D-na Ana Marcu 
 Soluţiile. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu ştiu. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Astea nu apar. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Soluţiile n-apar nicăieri. Nici în România, nici în Europa n-apar soluţiile. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Trebuie să apară soluţiile, altfel o să… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Foarte bine, rămâneţi pe poziţie. Dacă dumneavoastră aveţi o soluţie să ne-o puneţi pe masă, 
o adopt în momentul următor. Deocamdată, până când ‘om reuşii transferul CET-ului, fără datorii, 
care datorii vin din nealocarea fondurilor de către Guvernul Boc şi creşterea  penalităţilor,  da? Stiţi 
şi chestiunea asta, da? Dacă vreţi, o reluăm de fiecare dată. Deci, ce trebuia ca să ne aloce primăriei, 
ca şi subvenţie, Guvernul Boc, la Constanţa, nu a alocat. În schimb, a alocat în oraşele care erau 
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prietenoase politic. Nealocând bani către  noi, nu s-a plătit subvenţia respectivă care trebuia să vină 
de la Guvern şi a adunat penalităţi de la stat. Ca să transferăm CET-ul la autoritatea locală, să 
încercăm să facem o privatizare, cu o infuzie de capital, să vedem cât va mai putea fi redus preţul 
gigacaloriei, în condiţiile în care gazul costă cât costă în România; gazul nu este vândut la CET cu 
acelaşi preţ cu care este vândut persoanelor fizice, pentru că la CET nu este  subvenţionat. De aici 
rezultă. Adică, chiar dacă vom reuşi să facem acest transfer, cu privatizare, cu bani băgaţi, cu nu ştiu 
ce, nu ştiu şi nu cred….Dacă vom reuşi o obţinere…şi o reducere a preţului gigacaloriei cu 15%, 
mare lucru. Pentru că nu iese economic şi nu este sustenabil. Da? Iar la un moment dat se va ridica 
subvenţia şi de la gaz şi pentru persoane fizice şi atunci o să vedeţi costurile pe gaz. Asta-i situaţia. 
Dacă vreţi, o discutăm de fiecare dată. Dacă mai uită cineva vreun element sau… îl aduc aminte. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Da. Putem trece la vot, da? 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Proiectul nr.3: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei 
familiilor şi persoanelor singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem 
centralizat, lemne de foc, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe.” 

- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Proiectul nr.4: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii “Construire locuinţe sociale şi lucrări tehnico-edilitare finanţate 
conform Legii nr.114/1996” şi a documentaţiei în etapa studiu de fezabilitate.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Ăsta  e acela cu…luăm bani  de la Guvern ca să facem blocurile? 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Următoarele două. Exact. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Toate sunt la un  loc? Păi, fă o prezentare, atunci. La următoarele sau la ăsta? 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 La punctele 4 şi 5 de pe ordinea de zi. De fapt, cam toate vizează proiecte în care… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu, domn’e, ăsta cu blocurile. Câte blocuri facem, la Henri Coandă, cu banii Guvernului? 
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 Se fac comentarii în sală. (Şapte.) 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 În momentul de faţă, etapa iniţială în care municipalitatea făcea 16 blocuri, s-a transformat 
într-un proiect în care Guvenul ne sprijină. O dată pentru construirea a trei blocuri pentru locuinţe 
sociale, conform Legii 114 şi alte…Poftim? 
 
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 În totalitate? 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Nu în totalitate, ci cofinanţează acest program al municipalităţii. De asemenea, alte trei 
blocuri pentru chiriaşii evacuaţi din casele naţionalizate, un proiect guvernamental, este cofinanţat… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Cu cât? Cât? Ce înseamnă cofinanţarea? 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 În total, 7 milioane de lei. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Din total…blocul? Din total costul blocului? 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Cam 50%, aproximativ 60%, din total blocuri, este finanţat de Guvernul României. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, practic, din cele 6 blocuri….? 
  
 Dl.Decebal Făgădău 
 Practic, ei fac două  şi noi facem unul. Cam ăsta este procentul… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 E mai mult de 60%... 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 66%. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, din 6 blocuri ei fac 4, noi facem două. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Exact. Rămâne ca municipalitatea, din etapa de 16 blocuri să finanţeze numai 10 blocuri… 
 
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Mie mi-a ieşit cam 40%. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Nu ştiu cum v-a ieşit 40%. Probabil că aţi luat în calcul toată alocarea pentru anul 2014. 
Alocarea este multi anuală şi dumneavoastră aţi văzut doar ordinul de ministru, prins în rectificarea 
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de buget, pentru că noi nu putem să ne antepronunţăm. Ne-am antepronunţat şi altă dată şi ne-am 
trezit cu datorii gen… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Am înţeles, mă! Bine că dă, nu că ia! 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Corect. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Acum dă  prea puţin…) 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 În orice caz, vreau să vă spun că e prima dată, de când sunt viceprimar, în care facem o 
rectificare de buget în care primim bani, pentru un proiect al municipalităţii, de la Guvern. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Şi diferenţa?) 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Diferenţa? Noi, oricum o cheltuiam. Dacă eraţi atent la şedinţele anterioare sau în prezent, 
vedeaţi că am aprobat nişte studii de fezabilitate… 
 
 Se fac comentarii în sală. (Sunt supăraţi când se dau bani…) 
 
 Dl.Gabriel Marius Stan 
 E bine când ne faceţi să dăm astfel de explicaţii… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Suntem supăraţi când cheltuim banii aiurea… 
  
 Se fac comentarii în sală. (E tulburat…!) 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Trecem la vot, da? 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru şi 2 (două) abţineri. S-au abţinut dl.Roman şi d-na Tuşa. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Proiectul nr.5: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii “Construire blocuri  de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi din 
locuinţele retrocedate şi lucrări tehnico-edilitare finanţate conform OUG 74/2007” şi a 
documentaţiei în etapa studiu de fezabilitate.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
Dacă sunt observaţii? Dacă nu, trecem la vot. 
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 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru şi 2 (două) abţineri. S-au abţinut dl.Roman şi d-na Tuşa. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Proiectul nr.6: 

“Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii 
“Construirea drumului public str. Barbu Catargi” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da’ unde e ăsta_? 
 

 Dl.Decebal Făgădău 
 În Palazu Mare. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Spune şi tu…Numai un drum e? A, sunt mai multe aici. 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Decebal Făgădău 

 În Palazu Mare sunt 7 drumuri pe care le-am inclus în programul naţional de dezvoltare 
locală, finanţat, aproape în integralitate, domnu’ consilier, de către Guvernul României… 
 
 Se fac comentarii în sală.  
 
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Dacă venea, la comisie, studiul de fezabilitate complet la toate străzile, nu mai era chiar 
niciun fel de problemă. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Aici aţi venit cu 7 străzi cu studiul de fezabilitate,iar la comisie s-a venit cu studiul de 
fezabilitate  pentru o singură stradă şi aţi fost rugaţi să veniţi cu documentaţia completă… 
 
 Se fac comentarii în sală. 

 
Dl.Decebal Făgădău 

 “Aţi fost rugaţi să veniţi”, cine, domnu’ consilier? 
 
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Dumneavoastră, cei care… 
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 Se fac comentarii în sală. 
 

Dl.Decebal Făgădău 
 Nu vreţi să citiţi Legea 215 să vedeţi ce atribuţii aveţi dumneavoastră, în calitate de…. 
  
 Dl.Iustin Fabian Roman 
 Păi, nu credeţi că e normal ca la comisie să ne daţi tot ce înseamnă… 

 
Dl.Decebal Făgădău 

 “Să ne daţi”, cine? Vorbiţi cu mine în calitate tot de consilier şi lider de grup politic… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 

Dl.Decebal Făgădău 
 Faceţi solicitările, şi menţionaţi-le în procesul verbal al şedinţei, către executiv… 
 

Dl.Iustin Fabian Roman 
Păi, am făcut… 
 

 Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Şi eu vă garantez că veţi primi… 
 

 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Eu zic că împotrivă. Şi, după aia, plângere la DNA….şi noi tot aici suntem. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Proiectul nr.7: 
 “Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii 
“Construirea drumului public str. Henri Coandă” 

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;  
Supun la vot proiectul nr.7… 
 

 Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Iustin Fabian Roman 
Domn’e, mai lăsaţi miştoul. Nu veniţi la comisie … 
 

 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
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Dl.Iustin Fabian Roman 
 Mai lăsaţi miştoul, că nu suntem aici să facem mişto. V-am chemat la comisie şi eraţi 
plecat… 
 
 Dl.Gabriel Marius Stan 
 Şi trebuie să vă cer voie?! 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Da, deci, reiau proiectul nr.7: “Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului 
de investiţii “Construirea drumului public str. Henri Coandă” 

iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;  
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Proiectul nr.8: 
 “Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii 
“Construirea drumului public str. Ionel Teodoreanu” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Proiectul nr.9: 
 “Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii 
“Construirea drumului public str. George Topârceanu” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Proiectul nr.10: 
 “Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii    
“Construirea drumului public str. Corneliu Coposu” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Proiectul nr.11: 
 “Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii    
“Construirea drumului public str. Eugen Lovinescu” 
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- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Proiectul nr.12: 
 “Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii    
“Construirea drumului public str. Corneliu Baba” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Proiectul nr.13: 
 “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, 
situat în str. Cozia intersecţie cu str. Alexandru Şteflea, în vederea amplasării unui post de 
transformare, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu 
energie electrică. ” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  
Proiectul nr.14:  

 “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 unor posturi de transformare, pe toată durata de existenţă a capacităţii 
energetice pentru alimentare cu energie electrică. ” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  
Trecem la buget:  

 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2014. ” 
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem un amendament, aici. 
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Dl.Gabriel Candindatu  
 Vă rog! 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Întrucât am aprobat studiile de fezabilitate pentru construirea locuinţelor sociale şi pentru 
locuinţele aferente chiriaşilor evacuaţi, facem o relocare a banilor pe care îi aveam prinşi la capitolul 
„construire unităţi locative modulare aferente campusului social Henri Coandă” şi luăm şi ducem 
sumele corespunzător: 465 de mii de lei pentru locuinţe sociale şi 465 de mii de lei pentru chiriaşi 
evacuaţi din casele retrocedate. Prin acest amendament nu se modifică în nici un fel structura 
bugetului, ci este doar o realocare în conformitate cu ceea ce am votat mai devreme. Vă mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Supuneţi la vot amendamentul. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Da, supunem la vot amendamentul domnului viceprimar. 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru, 2 (două) voturi împotrivă. Au votat împotrivă dl.Roman şi d-na 
Tuşa. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Deci, două voturi împotrivă la amendament. Supunem la vot întreg proiectul. 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru, 2 (două) voturi împotrivă. Au votat împotrivă dl.Roman şi d-na 
Tuşa. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Începem ordinea suplimentară. Proiectul nr.1: 
 „Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de 
investiţii „Construire parcare multietajată P+7E+M”, staţiunea Mamaia, zona Cazinou, hotel 
Albatros.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
Cine este pentru? 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Numai puţin! Am văzut că-mi sunt solicitate… 
 
Dl.Iustin Fabian Roman 
Daţi-ne nişte detalii. 
 
Dl.Decebal Făgădău 

 După cum ştiţi, în momentul în care se aprobă un proiect, noi plecăm de la nişte valori 
estimate. În momentul în care se încheie contractele de execuţie şi toate contractele subsecvente: 
audit, management şi aşa mai departe, se ajunge la o altă valoare. Prin acest proiect de hotărâre vă 
propun ca să corectăm ceea ce am aprobat iniţial, prin scădere, şi să ajungem la valoarea reală astfel 



 14

încât economia ce se va realiza să o alocăm pentru alte proiecte  aferente Polului Naţional de 
Creştere Constanţa. 
 

Dl.Iustin Fabian Roman 
 Cât este valoarea, aşa aproximativ? 
 

Dl.Decebal Făgădău 
 Sincer, nu ştiu să vă spun. Este pur şi simplu…Uitaţi-vă cum arată tabelul! 
 
 Se fac comentarii în sală. (Evident, vot vota împotrivă…) 
 

Dl.Decebal Făgădău 
 Evident. 
 
 Se fac comentarii în sală. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Cine este împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Mai întrebaţi o dată cine este pentru, deoarece nu s-a votat. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Proiectul nr.2: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.166/28.08.2014 
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 din 2013 precum şi în faţa instanţelor judecătoreşti 
competente.” 

- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan; 
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru şi 1 (o) abţinere. S-a abţinut dl.Roman. 

 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Proiectul nr.3: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.167/28.08.2014 
privind desemnarea unor experţi parte pentru expertiza tehnică judiciară dispusă în dosarul 
penal nr.93/2013.” 

- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan; 
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Cine este pentru?  
 

 D-na Ana Marcu 
 Numai puţin! Am o întrebare. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Da, vă rog! 
 
 D-na Ana Marcu 
 Deci, în august, când s-a votat această hotărâre de consiliu, a trecut prin cadrul comisiei 1. La 
întrebarea: de ce se procedează la achiziţionarea directă, mi s-a răspuns că este vorba de timp şi că, 
practic, ne grăbim,  pentru că aveam o scadenţă foarte aproape, da?, un termen impus de instanţă. Şi 
acum suntem în octombrie, la sfârşitul lunii octombrie şi văd că revenim asupra acestei hotărâri. 
Deci, nu mai înţeleg. Deci, data trecută mi s-a spus exact aşa la comisie, da?: procedăm în  felul 
acesta pentru achiziţionarea acestor servicii de evaluare pentru că… 
 
 D-na Irina Pînzariu 
 Iniţial, prin ordonanţă,  s-a dispus o expertiză pentru imobilul Cazinou. Recent am primit o 
nouă ordonanţă prin care domnul procuror dispune efectuarea unei altei expertize, unei noi expertize 
în acelaşi dosar penal cu privire la imobilul Castel, motiv pentru care acum propun Consiliului Local 
desemnarea unui expert parte pentru tot dosarul 93, atât pentru expertizele dispuse cât şi, eventual, 
pentru cele ce vor urma, dacă vor urma. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Şi apelăm la cumpărare directă din acelaţi motiv? Motivul rămâne valabil? Adică, la fel, 
avem termen să ne grăbim? 
 
 D-na Irina Pînzariu 
 Este o procedură, prin exceptare, perfect legală. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Doamna consilier, chiar de prima dată vi s-a explicat, probabil, urgenţa… 
 
 D-na Ana Marcu 
 Exact. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Pe care o are acest proiect de hotărîre, nicidecum… 
 
 Dl.Gabriel Marius Stan 
 Exact. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
  Dl.Decebal Făgădău 
 Forma achiziţiei…Achiziţia, conform anexei 2b din Ordonanţa nr.34, este 
exceptată…”serviciile de asistenţă juridică, serviciile de…. 
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 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Sunt exceptate de la această procedură. Noi…Atunci v-au explicat, probabil, colegii mei 
urgenţa introducerii în Consiliul Local pentru că angajarea unei cheltuieli de reprezentare juridică se 
face numai cu acordul Consiliului Local. Aşa că, noi facem acum o punere de acord a evoluţiei 
dosarului din momentul în care dumneavoastră aţi aprobat reprezentarea juridică, unu, şi doi, 
angajarea de experţi, pentru că acest dosar a evoluat de la o singură acuzaţie la mai multe acuzaţii. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Pentru că, între timp, ne-a mai acuzat procurorul că, pe lângă Cazinoul vândut în  2007 de 
către Consiliul Local, ne-a mai acuzat procurorul că a vândut Consiliul Local, în 2004, terenul de 
sub Castel. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Deci, este o extindere… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Este o extindere. Şi din cauza asta vine, ca să vă pună de acord cu extinderea respectivă. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Şi mai mult decât atât… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Procurorul deja ordonând să facă o expertiză şi a terenului din 2004. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Corect. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Că în ţara asta…E o ţară de nebuni! Toţi evaluatorii care au fost luaţi la Primărie pe bază de 
licitaţie, da?, nu experţi, evaluatorii care au evaluat la momentul respectiv, pentru vânzare, au fost 
luaţi pe bază de licitaţie. Aici discutăm de experţi în cadrul unor proceduri judiciare, dar evaluatorii 
au fost pe bază de licitaţie. Toţi sunt acuzaţi de către DNA că în perioade diferite de timp, după cum 
vedeţi: 2004, 2002, 2007, 2011…2000 pe mă-sa şi pe ta-su, toţi evaluatorii au subevaluat terenurile 
şi vinovat este primarul! Eu, ca persoană! 
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Primarul poate fi vinovat moral… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Ce? 
 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Primarul poate fi vinovat moral că a vândut… 
 
 Dl.Gabriel Marius Stan 
 Castelul era deja vândut… 
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 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Stai, că nu înţeleg! Băi, Stane! Ce? Ce a vândut primarul? 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Că, ce-a făcut? Ce a vândut? 
 
 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Castelul. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Păi, n-aţi spus că a fost vândut… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Bă, fraţilor, dacă nu ştiţi, nu vorbiţi! Da? E cel mai bine. Că, dacă vorbeşti, poţi să pari ca 
ăla… 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Poţi să pari ca ăla, nătărău. Dacă nu ştii, mai bine taci sau întrebi, nu acuzi. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Explicaţie la ce? De ce să-ţi dau eu ţie explicaţii? Cine eşti tu să-ţi dau eu ţie explicaţii, dacă 
habar n-ai ce vorbeşti?! Du-te, interesează-te, întâi, cine a vândut Castelul, obiectivul Castel, cui 
aparţinea şi cine l-a vândut şi, după aia, eventual, să mă rogi pe mine să-ţi mai explic! Mă rogi! Că, 
numai ţie nu-ţi dădeam explicaţii în ţara asta! 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Putem trece la vot? 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Întreabă-l pe tăticul tău, care te-a trimis în Consiliul Local. Vezi că el mai ştie câte una, alta. 

 
D-na Ana Marcu 
Domnule primar, deja … 
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Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Păi, degenerează, dacă sărim calul! Eu sunt vinovat moral că am vândut…Întreabă-l pe 

tăticu! Vezi, tăticu ştie! 
 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Da, putem trece la proiectul nr.4: 
 „Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul local al municipiului 
Constanţa a raportului de expertiză şi a punctului de vedere întocmit de expert Dăescu 
dumitru, conform contractului nr.120559 din 10.09.2014 şi a obiecţiunilor la raportul de 
expertiză tehnică întocmit dce doamna expert inginer Pintilie Lăcrămioara în dosarul 
nr.93/P/2013.” 

- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan; 
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru şi 4 (patru) abţineri. S-au abţinut următorii consilieri: d-na Marcu, 
dl.Matei, d-na Tuşa şi dl.Roman. 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 S-au epuizat punctele de pe ordinea de zi. Dacă mai are cineva…? Dacă nu, închidem 
şedinţa. Vă doresc o după amiază plăcută! 
 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ, 
SECRETAR, 
               Gabriel Candindatu 

           Marcela Enache 
 
 


