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ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 31.03.2017 orele 11°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.

La ședință participă: 25 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absenți:
DL.Răsăuțeanu Costin-Ioan și d-na Trandafir R*aluca-Andreea), dl.primar Decebal Făgădău,
d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate  al
primarului şi reprezentanţi ai mass-mediei. Ședința este publică și este condusă de domnul
consilier Marin Aurelian-Marius, conform HCL nr.31 /2017.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Bună ziua! Putem începe? Bună ziua! Deci, suntem  la ședința de Consiliu din data de

31.03.2017. Înainte de a începe lucrările consiliului municipal, trebuie să ne asigurăm că
avem prezență, că avem cvorum Vă rog, doamna Enache!

D-na Marcela Enache
Bună ziua! Avem prezenți 25 de consilieri; doi consilieri lipsesc, motivat: domnul

viceprimar Răsăuțeanu și doamna consilier Trandafir.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Înainte de a trece, efectiv, la punctele de pe ordinea de zi, vă supun aprobării ordinea

de zi pentru ședința de astăzi.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

Consilierii votează, în unanimitate, pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Avem și o ordine suplimentară.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Consilierii votează, în unanimitate, pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Bun, vom intra în ordinea de zi, dar, cu titlu de excepție, pentru că știți că, pe de o

parte, Regulamentul Consiliului local al municipiului Constanța prevede că în ședința de
consiliu doar consilierii iau cuvântul; mai mult decât atât, avem o hotărâre, votată de toți
consilierii, prin care, toți cei care au ceva de spus trebuie să se adreseze comisiilor Consiliului
local sau către Primăria municipiului Constanța, avem o listă cu înscrieri la cuvânt. Vreau să
dau cuvântul, înainte de începerea ședinței, tuturor celor care s-au înscris. Timpul afectat



2

pentru cele trei persoane este de două minute pentru fiecare. Începem cu domnul Ion Stelian
Cristian. Vă rog frumos!

Dl.Ion Stelian Cristian
Bună ziua! Mulțumesc pentru că mi-ați dat această posibilitate! Vorbesc astăzi în

calitate de deputat în Parlamentul României, calitate care mi-a dat posibilitatea să mă adresez
domniilor voastre, pentru că, altfel, înțeleg că nu aș fi avut această posibilitate. Legea 215 dă
posibilitatea parlamentarilor să se adreseze în consiliile locale. După cum știți, în data de 31
ianuarie, în cadrul ședinței de Consiliu local s-a luat o hotărâre pe care o consider criticabilă,
cel puțin criticabilă, în sensul de a nu se permite participanților la ședințele Consiliului local
să ia cuvântul pe chestiunile cuprinse în ordinea de zi. Această așa zisă hotărâre, pentru că nu
este propriu zis o hotărâre a Consiliului local, este o decizie ad-hoc, încalcă, în mod clar,
prevederile art.9 din Legea 52/2003 privind transparența decizională, așa încât, după cum,
iarăși, bine, cred, că știți, am formulat o plângere prealabilă pentru a regla această chestiune în
instanță. Eu însămi consider că este o chestiune care poate fi rezolvată, absolut amiabil, prin
dialog, prin discuții de acest gen și vă solicit să reveniți asupra acelei decizii. Există persoane,
chiar și astăzi, cred, care doresc să se adreseze Consiliului, plenulului Consiliului local
municipal fără să aibă această calitate; eu, întâmplător, am acest privilegiu, să spun, în sensul
că Legea 215 stabilește expres această posibilitate, dar și Legea 52/2003 stabilește această
posibilitate.

Ca atrare, solicitarea concretă este să propuneți revenirea la situația dinainte, în sensul
de a da posibilitatea celor prezenți să ia cuvântul; binențeles, într-o anumită limită de timp, pe
care o considerați dumneavoastră. Aceasta este chestiunea referitoare la desfășurarea ședinței,
cu specificarea că nu am identificat în Regulamentul...

Dl.Aurelian-Marius Marin
Două minute, da!? Scuze că vă întrerup, doar două minute, da!?

Dl.Ion Stelian Cristian
Da. Referitor la punctul 31 de pe ordinea de zi, este spre aprobare PUZ - plan

urbanistic zonal, într-o zonă în care privește mai mult case de locuit cu regimul de înălțime
parter. Observ...am observat pentru că am o...oarecare...experiență în acest domeniu, că
această propunere încalcă Regulamentul general de urbanism prin stabilirea unui procent de
ocupare a terenului de 55%, în condițiile în care Regulamentul general de urbanism, aprobat
prin hotărâre de guvern prevede un maxim de 40%.

Aveam speranța ca în această....în acest nou mandat aberațiile urbanistice să dispară și
să avem de-a face cu niște reglementări corecte și legale...

Dl.Aurelian-Marius Marin
Timpul a expirat. Vă mulțumim!

Dl.Ion Stelian Cristianlor
Da. Mulțumesc!

Dl.Aurelian-Marius Marin
Am și eu o mică completare. Subiectul a fost anunțat de urbanism, a fost  public și

cred că s-ar fi putut face întâmpinări și înainte de ședința de Consiliu local. Trecem la
următorul, doamna Olga Stănculescu. Vă rog frumos, două minute!
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D-na Olga Stănculescu
Bună ziua! Mă numesc Olga Stănculescu sunt pensionară, cu un soț și în familie cu

mulți pensionari și persoane cu dizabilități. Mă refer, punctual, numai la...punctual...fără
punctual, la punctul 23 unde se specifică, cred că, constituirea unei comisii pentru
negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru  pensionari,
precum și altă destinație. Este foarte bine că se negociază sau renegociază, dar vreau să se țină
cont și de restul cheltuielilor. Nu zic că Primăria n-ar face economii, totuși, sunt mai mulți
salariați în aceste cluburi, se consumă multă căldură, curent electric, cafea, parcă, mi se pare,
dar nu-i asta problema. Problema este că vin, sunt 10-15 maximum 20 de pensionari dintr-un
cartier întreg care beneficiază de aceste contribuții. În altă parte eu am văzut că pensionarilor,
și numai lor, fără drept de moștenire, li se acordă de către primării un teren mic, de o sută de
metri, în care își fac grădini. Sunt mulți care vor să-și muncească lotul;sunt veniți de la țară,
nu numai aceste cluburi unde se joacă table sau...

Dl.Aurelian-Marius Marin
Mulțumim! Am înțeles, trecem la domnul următor...!

D-na Olga Stănculescu
Nu, vroiam să spun și de sediul...clubul, de fapt, al persoanelor cu dizabilități, din

piața Griviții, care este impropriu pentru persoanele care se deplasează greu acolo, unde, de
obicei, sunt trei, patru persoane, iar cluburile pentru persoanele fără dizabilități sunt la centru,
sunt vizibile, sunt mult mai dotate. În piața Griviții, dreapta, stânga, bufet, bufet și locuri
pentru legume, de vânzare a legumelor. Vreau să mă mai refer, nu neapărat punctual, la....în...
la punctul 34. Noi am avut aici o cerință la Primărie, ONG-urile, acuma nu reprezint ONG-
urile, mă reprezint personal, și s-a stabilit că celor în jur de 28 de ONG-uri, care sunt în
caietul Primăriei, li se va da un sediu pe care îl vor administra; li se va da sediu, gratuit, restul
cheltuielilor suportându-le, iar lucrul acesta se întâmpla acum trei luni de zile. Nu ni s-a mai
comunicat absolut nimic.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Da. Timpul a expirat. Am înțeles. Mulțumim!

D-na Olga Stănculescu
Mulțumesc!

Dl.Aurelian-Marius Marin
Domnul Belu Sorin.

Dl.Sorin Belu
Bună ziua! Mă numesc Belu Sorin – Grup civic „Baricada Verde”. Pe data de 7 martie am

depus, către Consiliul local, o cerere în legătură cu ședința de pe 31 ianuarie, în care am văzut în
procesul-verbal că s-a votat 15 pentru și 11 împotrivă. E fals, pentru că avem un car care a filmat
toată ședința și se poate vedea și se poate confirma, cei de la grupul... PNL că n-au votat alături de
PSD. De aceea, ca să nu mai existe nici o discuție, v-am adus cartonașe cu „pentru”, „abținere” și
„roșu ” („împotrivă”), să nu mai fie discuție. Și trec acum la punctul 14 de pe ordinea de zi. Este vorba
de acele ghiozdane care se dau...

Dl.Aurelian-Marius Marin
Numai puțin, domnu᾿ Belu! Consiliul local are un regulament și nu faceți

dumneavoastră acest regulament. Vă rog frumos!
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Dl.Sorin Belu
Eu nu mă refer....eu mă refer la faptul că....

Dl.Aurelian-Marius Marin
Vă rog frumos, la „Baricada Verde” să faceți, cu cartonașe, ce vreți dumneavoastră!

Dl.Sorin Belu
Vă reamintesc că pe...în mandatul domnului primar Mazăre, aceste lucruri erau

normale, da!? Ca să nu se mai discute că a ridicat puțin mâna, juma᾿te. De aici și discuția de
pe data de 31 ianuarie. Dar trec la punctul 14. Este vorba de acele ghiozdane care se dau
preșcolarilor și, după cum s-a observat, după luni de zile, nici un școlar nu folosește acea...
acel ghiozdan. Concluzia este că e spălare de bani. Merci!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Trecem la punctele de peordinea de zi. Începem cu punctul nr.1:
”Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului

Constanța din data de 28.02.2017.”
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache
Am rugămintea...Vă rog să eliberați zona din față ca să văd cum se votează.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Deci, reluăm votul pentru punctul 1: aprobarea procesului verbal al ședinței

Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.02.2017.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul nr.2 de pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere

pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminul pentru persoane vârstnice
Constanța pe anul 2017.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul nr.3 de pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV

pe anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul nr.4 de pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Îi dau cuvântul domnului primar.

Dl.Decebal Făgădău
Sărut mâinile, bună ziua! Doamnelor consilieri, domnilor consilieri, la proiectul de

buget, am primit în data de 28.03. și în data de 29.03. adrese din partea Inspectoratului Școlar
Județean, adrese prin care ne-au fost aduse la cunoștință niște rectificări legate de cuantumul
burselor pentru liceul tehnologic ”Gheorghe Miron Costin” și bugetul Școlii nr.12. Tocmai de
aceea vă propun următorul amendament, să suplimentăm anexa nr.5 la proiectul de hotărâre
cu două poziții: liceul tehnologic ”Gheorghe Miron Costin” – 16.200 de lei și școala 12
”Bogdan Petricesicu Hașdeu” - cu suma de 600 de lei.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Cine este pentru aceste amendamente? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii votează în unanimitate pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Trecem, atunci, la votarea punctului 4 de pe ordinea de zi.
Cine este pentru? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Abțineri? 10 abțineri?

Dl.Decebal Făgădău
Sunt 9 abțineri.

D-na Marcela Enache
Domnu᾿ Popescu, v-ați abținut sau...? Nu. Deci, 9 abțineri, avem.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Cineva împotrivă? Mulțumim!

D-na Marcela Enache
Avem 16 pentru și 9 abțineri. Bugetul a trecut. S-au abținut următorii consilieri: d-na

Arghirescu, d-na Văsii, dl.Constantin, dl.Solomon, d-na Câmpeanu, dl.Avătavului,
dl.Caliminte, d-na Andrei și dl.Rezeanu.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Trecem la punctul nr.5:

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei
Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2016.”

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

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 6 de pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 7:
„Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Regiei Autonome de Transport în Comun pe anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 8:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al

Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța pe anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 9:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC

Ecosal S.R.L Constanța pe anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 10 pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC

Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2017
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 11 pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban

S.R.L. Constanța pe anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 12:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și

protocol pentru anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 13 pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor

aferente semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul
preuniversitar de stat.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău; căruia îi dau și cuvântul.

Dl.Decebal Făgădău
În afară de faptul că vă voi face exact același amendament pe care l-am făcut și la

proiectul de buget, în sensul de a suplimenta cu 27 de burse de ajutor social liceul tehnologic
”Gh.Miron Costin” și cu o bursă de ajutor social Școala 12, vreau să deschid puțin subiectul,
legat de burse. După cum știți, am promis ca, în interiorul acestui mandat, de la semestru la
semestru să mărim, balansat, cuantumul burselor. Nu am făcut acest lucru în această ședință,
întrucât am primit niște date pe care simțim nevoia să le verificăm. Cu alte cuvinte, anul
trecut, conform burselor plătite, am alocat undeva în jur de 4 milioane; conform proiecției pe
anul acesta, cu toate că nu am mărit cuantumul, a crescut undeva la 6 milioane. Am cerut să
facem o analiză profundă asupra subiectului burselor, astfel încât să vedem de unde acoperim
acest deficit. Fără nici un fel de problemă, vom găsi soluții. În schimb, vreau să mă asigur că
procesul de comunicare este unul corect, transparent și urmărit. Vedeți că, inclusiv astăzi, am
intrat cu amendamente. Asta înseamnă că la nivelul instituțiilor școlare, fie nu se comunică, în
timp, condițiile, fie este o problemă a noastră, a executivului sau a Consiliului local. Cert este
că vreau, până la ședința următoare, să facem o radiografie completă a burselor, pentru fiecare
unitate de învățământ. Abia după ce avem datele acurate putem să discutăm ce majorăm, dacă
ținem cont sau nu ținem cont de această dorință pe care eu mi-am exprimat-o de a mări
cuantumul burselor. Hotărârea, oricum, vă va aparține. Deci, până în  ședința de consiliu local
din luna aprilie, voi veni în fața dumneavoastră cu o analiză. Rugămintea mea este ca în
consiliile de administrație ale unităților școlare să solicitați situații exacte și, doi, să solicitați
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să fie afișate condițiile de acordare a burselor, astfel încât toți elevii să afle ce condiții, ce
trebuie să conțină dosarul; și aici mă refer, în special,  la bursele de ajutor social. Vă dați
seama dacă 27 de copii au fost uitați la ”Miron Costin”! Nu e o eroare de unul, doi, cum să
spunem că s-a întâmplat la ”B.P.Hașdeu”, ci, probabil, acolo problema este de fond, de
comunicare. Tocmai de aceea, luna aceasta vreau să comunicăm cu toate școlile,
dumneavoastră să solicitați în consiliile de administrație să fie aduse la cunoștință elevilor și ,
dacă se poate, și asociațiilor de părinți condițiile de acordare a burselor, centralizăm datele
într-un mod foarte serios și facem o discuție,  legat de burse, în luna aprilie. Deocamdată,
pentru a nu pierde o lună, haideți să mergem ca până acum și vedem ce facem din luna aprilie.

Vă mulțumesc!

Dl.Aurelian-Marius Marin
Vă rog, domnule consilier!

Dl.Ioan Solomon
Vă mulțumesc, domnule președinte! Scurt. Domnul primar, în ședințele anterioare, ne-

a apostrofat puțin, cam pe toți consilierii care repre.... suntem delegați....suntem în consiliile
de administrație, una din probleme fiind bursele sociale. În primul rând vreau să vă comunic,
v-am mai spus, este destul de stufoasă metodologia de completare; doi, valoarea acestor
burse, de 25-28 de lei până în 30 de lei este foarte mică. Ce se întâmplă? Mulți elevi nu vor să
completeze; chestiune de rușine față de colegi, față de alte persoane, cadrele didactice.  Dacă
pe 2016-2017 am ușurat...bursele au fost cam 3 milioane 750 de mii, aproximativ 4 milioane...

Dl.Decebal Făgădău
Da.

Dl.Ioan Solomon
Considerăm că trebuie să se ridice în jur de 6 milioane...

Dl.Decebal Făgădău
Corect.

Dl.Ioan Solomon
Pentru că în celelalte orașe, Cluj, Brașov, unde sistemul educațional este destul de..

iar valoarea burselor atinge 80-90-100 de lei, este o diferență destul de mare. Și atunci,
probabil, nu vom mai fi codași, municipiul Constanța, la bursele sociale. Mulțumesc mult de
tot!

Dl.Aurelian-Marius Marin
Și noi mulțumim!

Dl.Decebal Făgădău
Simt nevoia, în primul rând, să vă mulțumesc că mi-ați adus la cunoștință această

problemă. Doi, mă bucur să văd că, inclusiv, grupul liberal este adeptul măsurilor sociale, dar,
pentru a lua o decizie corectă, în cunoștință de cauză, haideți să facem întâi adresabilitatea. Eu
n-am nici un fel de problemă să vin în fața dumneavoastră și să vă propun bugetul de burse,
nu să fie de 4 milioane, nici de 6 milioane, de 8 milioane, dacă este necesar. Important este să
vedem unde sunt piedicile. Documentația nu am făcut-o noi. Știți foarte bine cam care sunt
cerințele legale. Dar, dacă asta este problema, nu-i....Eu cred că putem să facem un grup de
lucru și să-i sprijinim pe elevi să-și completeze dosarul. Să facem modele! Le
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tipărim....Discutăm cu Inspectoratul, dacă este o problemă legată de completarea dosarului.
Dar, important este să înțelegem unde este problema de fond, astfel încât, bursele pe care noi
le acordăm să ajungă exact unde este nevoie. Așa că, vă mulțumesc pentru implicare! Eu nu
v-am apostrofat, nu am această calitate calitate, v-am rugat să participați la ședințele
consiliilor de administrație al unităților școlare.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Putem trece la votarea proiectului?

D-na Marcela Enache
Amendamentul, întâi.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Votăm, întâi, amendamewntul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Consilierii votează, în unanimitate, pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Dacă nu mai sunt alte comentarii de făcut, trecem la votarea proiectului.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul nr.14 de pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind acordarea pachetului anual cu rechizite școlare cu

ocazia începerii cursurilor precum și a cadourilor prilejuite de sărbătorile de iarnă
pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Te rog frumos!

D-na Cristina-Andreea Văsii
Domnule primar, o să-mi permit să vă corectez, privind măsurile sociale. Suntem de

acord cu ele, dar într-o anumită limită, acolo unde este strict necesar. În privința implicării
noastre în proiecte, alături de colegi și de aparatul primăriei, acest proiect, cu rechizitele, a
mai fost odată pe ordinea de zi, într-o altă formă, în data de 31 octombrie anul trecut, moment
în care am solicitat să mă implic în fundamentarea coerentă a acestui proiect, deoarece toată
această sumă alocată rechizitelor va fi consumată, pe de-o parte, pentru cei care chiar au
nevoie de rechizite, însă, aceste cadouri, eu zic, dacă vreți să le spunem așa, ajung și la familii
care au venituri peste medie și care nu au neapărat nevoie. În schimb aș putea să vă propun să
alocăm mai multe fonduri, pentru că școlile nu au pază și ar avea nevoie de suportul nostru
pentru a le asigura paza. Un părinte care are un venit peste medie nu poate să păzească școala
ca să-i asigure copilului o siguranță, în schimb ar putea să îi cumpere un rucsac! Deci, aici am
putea să-i ajutăm chiar pe dos. În plus, am putea să-i ajutăm financiar și să viziteze siturile
arheologice din județ și din municipiu. Le-am face, la fel, un bine tuturor, mult mai mult decât
printr-un rucsac și cîteva pixuri. V-aș ruga dacă se poate să amânăm discuția acestui proiect și
să-l fundamentăm cum trebuie, în baza studiului pe care-l vom face și pentru bursele sociale.

Mulțumesc!
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Dl.Decebal Făgădău
Doamna consilier, nu-mi retrag proiectul de hotărâre. Puteți veni cu completări și

amendamente în ședința următoare. Cred că este necesar să demarăm cât mai repede
procedurile de achiziție, care și așa sunt destul de anevoioase și cronofage. Aveți posibilitatea
să faceți o inițiativă și să corectați ceea ce noi am gândit.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Da, vă rog, domnu᾿consilier!

Dl.Teodor Patrichi
Îmi cer scuze, dar mă simt puțin ofensat că, copilul meu folosește acel rucsac. Mă

simt, poate, un sărac al Constanței că, probabil, copilul meu foloseș te acel rucsac. Copii sunt
copii, nu contează câte venituri au familiile; și-o portocală, dacă primesc, tot se bucură, că
așa-s copii. Nu trebuie să existe discrepanțe, mai ales la nivelul ăla,  între ce primesc unii și ce
primesc ceilalți, funcție de veniturile părinților. Copii sunt copii.

D-na Cristina-Andreea Văsii
Eu am evidențiat că avem o problemă mai gravă privind paza,  și cred că s-ar bucura și

părinții dacă...

Dl.Aurelian-Marius Marin
Mulțumim! Vreau și eu să fac o mică completare, din punctul meu  de vedere. Nu sunt

adeptul măsurilor discriminatorii, în ceea ce privește copii, pentru că pot crea probleme
psihologice la vârsta lor. Doi, colegul dumneavoastră doar ce ne-a spus mai devreme că sunt
copii cărora le este rușine să completeze acele fișe, nevrând să se situeze în categoria celor
fără bani. Acordând aceste rechizite discriminatoriu, s-ar putea să creem aceleați probleme.

D-na Cristina-Andreea Văsii
Sunt de acord, dar am zis că am putea oferii acei bani pentru alt fel de....

Dl.Aurelian-Marius Marin
Am înțeles. Mulțumim!
Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Deci,
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Avem 18 voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache
Cine este împotrivă?
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Dl.Aurelian-Marius Marin
Este cineva împotrivă? Cine se abține?

Întrucât doamna secretar nu reușește să numere, se fac comentarii în sală. (Cu acele
cartonașe ar fi fost mult mai ușor.).

D-na Marcela Enache
Cine se abține? Încă o dată, ca să pot să număr!

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Avem 7 abțineri. S-au abținut următorii consilieri: d-na Văsii, dl.Avătavului,

dl.Constantin,d-na Câmpeanu,  dl.Caliminte, d-na Andrei și dl.Solomon.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Domnu᾿ Belu, să știți că ceea ce nu vedeți dumneavoastră, nu înseamnă că nu există.

Așa, ca o observație generală. E bine de știut, și chiar vă rog frumos să aveți responsabilitatea
faptelor, pentru că ați făcut o acuzație destul de gravă la pupitru.  E bine să fim respinsabili
când facem o afirmație. Chiar, vă rog, data viitoare să nu se mai întâmple așa ceva!

Punctul nr.15:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a

contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele
Serviciului public administrare creșe din cadrul Serviciului public de asistență socială
Constanța pentru anul 2017.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul nr.16:
„Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități la transportul public de

călători  pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Abțineri? Cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul nr.17 de pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului social pentru pensionari și

persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri, prevăzut în anexa 1 A la HCL nr.
72/2016 privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani
care nu realizează venituri.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?



12

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul nr.18 de pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor și criteriilor de  acordare a

ajutoarelor de urgență de la bugetul local.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul nr.19 pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea și utilizarea siglei oficiale a

evenimentelor organizate pe raza municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul nr.20:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Constanța la

ASOCIAȚIA INOMAR CLUSTER.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul nr.21 pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Constanța ca

membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul nr.22:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru

organizarea evenimentului "Sărbătoarea etniei romilor din România"
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 23 pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru

negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru
pensionari precum și altă destinație la nivelul Serviciului public de asistență socială.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Dl.Decebal Făgădău
Domnilor consilieri, în urmă cu câteva ședințe, când am hotărât înființarea unei

comisii pentru un nou club de pensionari, ați venit cu o propunere, aceea de a unifica și a face
o singură comisie pentru tot Serviciul public de asistență socială. Tocmai de aceea am inițiat
acest proiect de hotărâre care va veni să înlocuiască toate comisiile cu o singură comisie ce se
va ocupa de tot ce înseamnă închiriere pentru Serviciul public de asistență socială. În ședințele
următoare voi veni cu acelați proiect de hotărâre, astfel încât tot ce va închiria Primăria să
aibe o singură comisie, astfel încât să știm că corpul consilierilor și corpul aparatului executiv
au această preocupare, se informează din piață, au discuții cu evaluatori și votează, și ne
propun un proiect și să votăm în cunoș...sau să votați în cunoștință de cauză. Tocmai de aceea,
o să vă rog să faceți propuneri, partidele politice, pentru a completa această comisie în mod
corespunzător conformației Consiliului local.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Sunt patru propuneri pentru consilieri locali și trei care sunt reprezentanții aparatului

de specialitate al primarului.

Dl.Teodor Patrichi
Din partea Partidului Social Democrat îi propun pe dl.Mircea Dobre și dl.Dede

Perodin.

Dl.Aurelian-Marius Marin
PNL?!

Dl.Victor Constantin
Din partea Partidului Național Liberal îl propun  pe domnul Solomon Ioan.

Dl.Cătălin-Florin Papuc
Din partea PMP, îl propun pe dl.Alexandru Zabara.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Până se completează buletinele de vot, trecem la punctul 24, pentru că și la punctul 24

vom avea buletine de vot, respectiv:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și

desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța
și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
De asemenea, va trebui să facem....
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D-na Marcela Enache
Aici avem un singur reprezentant, pentru că este vorba de...

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Deci, la această comisie, doar un reprezentant al Consiliului local trebuie propus.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Vă rog, domnilor consilieri!

D-na Marcela Enache
Cine face propuneri?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Din partea Partidului Social Democrat o propunem pe doamna Marioara Cojoc.

Dl.Victor Constantin
Din partea Partidului Național Liberal o propunem pe doamna Raluca Trandafir.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Mai sunt alte propuneri? O.K.! Putem completa buletinele de vot. Sunteți de acord ca,

până vor completa buletinele de vot, să trecem la punctele următoare, ca să mergem în ritm
mai alert? O.K.! Da.

Punctul 25 de pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 367/2016 privind aprobarea

asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul
local pentru anul 2017.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 26 pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 258/2016 și HCL nr. 326/2016

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli
Infecțioase Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 27 pe ordinea de zi:
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„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului
public și privat din municipiul Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Avem amendament, aici.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Avem un amendament. Domnul primar.

Dl.Decebal Făgădău
Este vorba despre marcajele rutiere. Urmare a unei proceduri legale de achiziție,

Confort Urban a încheiat un contract cu....asocierea Marea Pin SA și Vesta Investment SRL.
Tocmai de aceea este necesară modificarea amexei nr.10 din hotărârea de delegare, Hotărârea
63, conform anexei 1 la prezenta hotărâre, pe care am înaintat-o doamnei secretar. La art.2, vă
propun modificarea anexei nr.11; la art.3, modificarea anexei nr.15. Cu alte cuvinte, punem în
conformitate contractul de delegare cu contractul de prestări...cu contractul de lucrări pe care
Confort Urban l-a încheiat la rândul său cu asocierea câștigătoare a licitației.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Vă supun aprobării aceste amendamente.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

Consilierii au votat, în unanimitate, pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Mulțumesc! Ceea ce înseamnă că putem să trecem și la votarea punctului nr.27 de pe

ordinea de zi.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 28 pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/2017 și aprobarea

acordului-cadru de prestări servicii juridice în vederea apărării intereselor S.C.Confort
Urban S.R.L.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 29:



16

„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a
devizului general pentru lucrări de consolidare la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase
Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 30 pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de str. Ștefăniță Vodă, unitate militară, terenuri proprietate publică și
privată, inițiator Orban Steluța Daniela.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru și o abținere. S-a abținut domnul consilier Popescu.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 31 pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de str. B.P.Hașdeu, str. Ion Alexandrescu, str. Șerban Vodă și str. Ștefăniță
Vodă, inițiator Mușu Cristian.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru și o abținere. S-a abținut domnul consilier Popescu.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Trecem la punctul 32:
„Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin

HCL nr. 215/2016 din bugetul local pentru susținerea activiății sportive a Asociației
Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-2017.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Domnu᾿ consilier, vă rog!

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Dragi colegi, Partidul Mișcarea Populară nu este de acord cu acest proiect, și am să vă

spun de ce. Acum câteva luni am aprobat un buget de 4,4 milioane lei către HC Dobrogea
Sud. Mai au un buget de la Consiliul județean de 2,6 milioane de lei; mai au un buget și din
finanțări... alte finanțări, plus bani încasați indirect. Noi, Partidul Mișcarea Populară nu
suntem de acord să suplimentăm cu cele 3 milioane de lei și avem două amendamente. Unu –
dorim scăderea cuantumului de la 3 milioane la 1 milion, pentru a putea să-i ajutăm să termine
anul competițional. Iar al doilea amendament este.... pentru dezvoltarea performanței,  dorim
să vină cu justificarea banilor cheltuiți până acum, în comisia de buget-finanțe. Iar, în
momentul în care comisia de buget-finanțe.....adică, comisia de buget-finanțe ar trebui să
întocmească un raport, să vadă cum s-au cheltuit banii și apoi să înainteze către departamentul
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de buget deblocarea acestor bani. Ar trebui să susținem și alte sporturi. Eu am cerut în comisia
juridică să vedem niște salarii, o grilă de salarizare. Ni s-a spus că e confidențială. Nu mi se
pare normal ca noi, Consiliul local, să dăm bani și să nu ni se justifice banii pe care îi cheltuie.
Dacă mai are altcineva ceva...

Dl.Aurelian-Marius Marin
Da, vă rog, domnu᾿ consilier.

Dl.Victor Constantin
Îl rog pe reprezentantul clubului să prezinte în fața Consiliului local... E în sală.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Sunteți de acord să-i dăm cuvântul?  Supun la vot dacă sunteți de acord să-i dăm

cuvântul.
Cine este pentru?

Consilierii sunt de acord.

Dl.Ionuț Stănescu
Vă mulțumesc frumos! Bună ziua! Mulțumesc, în primul rând, pentru cele 4,6

milioane acordate în vara acestui an. Într-adevăr, s-au primit fonduri și de la Consiliul
Județean, pe Legea 350. Nu este vorba de două milioane șase sute de mii, este vorba de un
milion și jumătate. Anul acesta mai avem nevoie de 3 milioane de lei pentru a termina
sezonul; suntem pe locul 5 în clasament cu șanse egale cu toate celelalte 8 echipe pentru a ne
îndeplinii obiectivul propus, acela de a participa la Cupele europene.

Se fac comentarii în sală. (Cheltuielile....)

Dl.Ionuț Stănescu
Sigur că da, salariile noastre....

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Vreau să vă aduc aminte că CSM București are un buget de 12,5 miliane și sunt pe

primul loc, iar Potaissa Turda are un buget de 3 milioane...

Dl.Ionuț Stănescu
CSM București este pe locul trei.

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Pe locul trei, iar Potaissa Turda are un buget de 3 milioane ...Și vă spun de ce...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Dumneavoastră mă corectați pe mine acum și haideți să vă spun de ce. Am întrebat în

comisia de buget pe ce loc vă aflați și  mi s-a spus că sunteți pe locul doi. La o căutare
simplă, pe Google, erați pe locul patru.

Dl.Ionuț Stănescu
De pe locul doi se poate pierde un meci și să cazi pe locul patru.
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Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Am stat de vorbă cu doamna care a venit și exact în acel moment am căutat, nu am

căutat peste două zile. Se pare că transparență nu există, dar banii sunt cheltuiți, astfel încât
noi, Consiliul local, nu putem să vedem...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Atâta vreme cât salariile dumneavoastră sunt confidențiale și dumneavoastră veniți și

ne cereți bani nouă, nu mi se pare normal să acceptăm acest lucru.

Dl.Ionuț Stănescu
Salariile noastre nu sunt confidențiale. La Direcția evenimente, care aparține  Primăriei

Constanța, sunt toate salariile noastre și toate cheltuielile care s-au făcut din banii Primăriei.
Deci, dacă erați interesat, puteați să le luați de acolo, fără nici un fel de problemă.

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Am fost interesat.

Dl.Ionuț Stănescu
Eu pot să vă spun că salariile noaste și cheltuielile clubului. În perioada comisiei de

buget  am fost plecat la Turda și a venit doamna Frâncu. Doamna Frâncu nu știe salariile
noastre și nu știe cheltuielile clubului.

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Haideți să revenim, aveți un buget foarte mare, rezultatele nu sunt cele pe care ni le-ați

promis....

Dl.Ionuț Stănescu
Nu avem un buget foarte mare, vi se pare dumneavoastră Turda și CSM București...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Ionuț Stănescu
Ascultați-mă puțin. Nu este adevărat, nu are trei milioane... Turda....Dacă mă ascultați,

o să vă răspund. Turda și CSM București, în momentul de față,  plătesc jucătorii prin PFA,
ceea ce e în afara legii. Noi plătim jucătorii cu contract individual de muncă și suntem perfect
legal....

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Aveți dreptate, dumneavoastră plătiți...

Dl.Ionuț Stănescu
Păi, și atunci....

Se fac comentarii în sală.
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Dl.Aurelian-Marius Marin
Domnule consilier, vă rog frumos. Vă rog frumos! Eu cred că subiectul a fost înțeles

în acest moment. Deci, lucrurile stau în felul următor, vom porni discuția la comisie...

Dl.Victor Constantin
Conform regulamentului, că nu luăm cuvântul de mai multe ori...nu se poate purta un

dialog în ședința de consiliu, discutăm la comisie. Este și domnul președinte al Comisiei nr.1
aici, luăm o pauză, ne consultăm, spune ce să se prezinte....

Dl.Aurelian-Marius Marin
Sunteți de acord cu o pauză de două minute pentru consultări?

Consilierii sunt de acord.

- X –
Dl.Aurelian-Marius Marin
Putem începe, domnilor consilieri? Vă rog frumos!

D-na Marcela Enache
Dacă-mi permiteți, cu privire la punctul 24, o să revenim. Am refăcut buletinele de vot

și vă voi da următaorele indicații. Deci, din partea Consiliului local trebuie un singur
reprezentant: unul pentru comisia de evaluare și unul pentru comisia de constestații. Ați făcut
două propuneri, așa că, la primul punct, la comisia de evaluare, votați pe cine doriți
dumneavoastră, din cele două. La comisia de contestații, votați oe cine doriți din cele două
propuneri. Da? Deci, am refăcut buletinul de vot. S-a înțeles acum? Deci, un singur
reprezentant din cei doi. Mulțumesc frumos!

Dl.Aurelian-Marius Marin
Ne întoarcem la punctul 32. Să înțeleg că după aceste consultări avem un amendament

final la acest punct? Vă rog, domnu᾿ consilier!

Dl.Victor Constantin
Având în vedere discuțiile purtate, propunem modificarea bugetului în sensul acordării

sumei de două milioane plus un milion în condițiile clasării în primele trei locuri din
clasamentul național. Acest fapt este motivat de următorul lucru. În primul rând, echipa de
handbal a solicitat un buget, iar amendamentul de anul trecut al colegilor  PMP le-a redus
acest buget și de aceea se propune suplimentarea aceasta. În același timp, am adus problema
salariilor și justificările cheltuielilor și este nevoie ca echipa să-și contureze un buget axat pe
sponsori și alte donații pentru anul viitor. Pentru anul acesta, nu putem să lăsăm în urmă ce s-a
plătit, s-a plătit deja un milion de Euro, și atunci, vă rugăm să susțineți acest
amendament.Mulțumesc!

Dl.Aurelian-Marius Marin
Mulțumim! Domnule consilier!

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Partidul Mișcarea Populară propune, clar, 2 milioane de lei, fără acel milion. Dar,

primul amendament pe care îl propunem este să vedem cheltuielile care au fost făcute,
justificarea lor în comisia de buget-finanțe, iar apoi comisia de buget-finanțe  să voteze, dacă
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acele cheltuieli au fost făcute eligibil și au fost transparente. Așa mi se pare normal, atunci să
aibă acces la cele două milioane de lei.

Se fac comentarii în sală. (Deci, sunt două propuneri.)

Dl.Mircea Dobre
Am discutat deja cu președintele clubului să vină în prima ședință de comisie cu lista

lotului, cu salariile pe fiecare membru al lotului și cu celelalte cheltuielile care s-au făcut în
anul competițional 2016-2017.  După ce analizăm aceste cheltuieli, noi o să dăm O.K.-ul, prin
vot, pentru cheltuirea sumelor care se vor vota astăzi în ședința de consiliu.

Dl.Decebal Făgădău
Doamnelor și domnilor consilieri, constat că există două amendamente. Tocmai de

aceea, vă propun o abordare în etape, astfel încât, unu, să nu irosim ceea ce am investit deja în
sportul constănțean; doi, cred că suntem primii interesați în transparență, atât noi cât și
conducerea clubului, întrucât dânșii știu foarte bine că dacă există cea mai mică suspiciune
legată  de transparență, nu va mai exista finanțare pe viitor. Adică, lucrurile sunt foarte clare.
De aceea, dacă îmi permiteți, voi face eu un amendament...Nu, de fapt două. Primul: ”Se
aprobă suplimentarea cu suma de 2 (două) milioane de lei în condițiile prezentării, defalcate, a
cheltuielilor către Comisia buget-finanțe, cu detalierea, acurată, a sumelor pentru salarii.” Că
bănuiesc că asta este problema Secil, ponderea salariilor din total cheltuieli și cuantumul
salariilor.

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Mi se pare normal, domnule primar, să vedem absolut toate cheltuielile.

Dl.Decebal Făgădău
Binențeles.Fără nici o problemă....

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Nu numai salariile sunt importante...

Dl.Decebal Făgădău
Am înțeles. Eu te asigur că nu se face nici o plată, la nivelul executivului, până când

nu sunt justificate absolut toate cheltuielile. De asemenea, îi voi ruga pe colegii mei din
executiv să vină la comisia... și vă cer să fie o comisie reunită: buget-finanțe și juridică. Da?
Faceți o comisie, special pentru asta, și analizați toate cheltuielile. N-am nici un fel de
problemă, inclusiv plățile pe care le-am făcut până acum. Nu avem nimic de ascuns. Al doilea
lucru este că în cazul în care se obține performanță, să putem suplimenta bugetul. Dar, aici
trebuie să cădem undeva la mijloc, pentru că, vă dați seama, aș vrea ca să luăm o hotărâre în
consens, așa cum am luat hotărârile în consens, de a ......de susținerea sportului constănțean.
De aceea, vă cer moderație, și unora, și altora. Intenția mea a fost, de la început, de a răspunde
solicitărilor clubului, dar, evident, că sunt extrem de interesat să țin cont de recomandările
Consiliului local. Vă propun să... pentru această ședință, să fim de acord cu 2 (două) milioane
și justificarea cheltuielilor, și voi formula eu amendamentul și i-l dau doamnei secretar al
municipiului, iar în situația rezultatului,  vin, eu mă angajez să vin în fața Consiliului local, și
propun și acel milion. Cred că, Rudi...ne întâlnim undeva la mijloc, Radule. Asta e, știu că va
fi greu, dar nu este pentru nimeni ușor! Pe de altă parte, și ceea ce spun domnii consilieri are
sens, în situația în care CSM București....știu că este pe locul trei, are...Dar este singurul cu un
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buget mai mare ca voi, și noi suntem pe locul cinci, vă rog, faceți liniște în club, faceți pace în
club și haideți să ne concentrăm pe play-on. Vă rog mult de tot! Domnule președinte, vă rog,
supuneți la vot întâi amendamentul meu...Te rog, Secil!

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Aș vrea să completez amendamentul dumneavoastră....

Dl.Decebal Făgădău
Îl formulăm împreună și i-l dăm doamnei Enache.

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Îl formulăm, dar vreau să se știe că în urma votului consilierilor celor două comisii

reunite se poate să se acceseze acești bani. Mi se pare cel mai ...

Dl.Decebal Făgădău
Corect, după obținerea prealabilă a avizului comisiei...comisiilor reunite.

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Comisiilor reunite.

Dl.Decebal Făgădău
Perfect. Perfect.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Vă rog, domnule consilier!

Dl.Victor Constantin
Mulțumesc, domnule primar, pentru intervenție! Retrag amendamentul. Se pare că

facem amendamente la amendamente, ne place să ne auzim...da?! Ați auzit și punctul nostru
de  vedere. Haideți să susținem....În același timp vreau să vă anunț că m-au anunțat cei de la
clubul sportiv ”Farul”, au, din decembrie 2016, o cerere de finanțare. Haideți să ne
deschidem către toate echipele și să acordăm finanțare în funcție de banii pe caee îi avem.
Mulțumesc frumos!

Dl.Decebal Făgădău
Binențeles.

Dl.Victor Constantin
Susținem amendamentul domnului primar și să renunțăm la amendamente la

amendamente.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Supun votului dumneavoastă amendamentul domnului primar.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?

Unanimiate.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Supunem la vot, în acest moment, punctul 32 de pe ordinea de zi.
Cine este pentru? Împotrivă?
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Abțineri? Trecem la punctul nr.33 de pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin

HCL nr. 216/2016 din bugetul local pentru susținerea activiății sportive a Asociației
Club Sportiv Handbal Club Farul Constanța în anul competițional 2016-2017.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 34 de pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP

Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 97, bloc
B1-parter-etaj 1, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța
și transmiterea acestuia în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
"Zona Metropolitană Constanța"

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Punctul 35 de pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordurilor cadru și a contractelor

subsecvente, privind serviciile de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării
intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța,
Consiliului local al municipiului Constanța precum și ale Comisiei locale de aplicare a
Legii nr. 18/1991, în fața instanțelor de judecată.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Dragi colegi, avem și o ordine suplimentară. Ordinea de zi normală a fost epuizată.

Avem două puncte pe această ordine de zi suplimentară, pe care le voi supune votului
dumneavoastră. Primul proiect de pe ordinea de zi suplimentară:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre
municipiul Constanța și SC NEVERSEA SRL.”

- inițiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Și ultimul de pe ordinea de zi suplimentară, proiectul nr.2:
„Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de analiză a modului în

care s-a respectat legislația privind amenajarea teritoriului și urbanismului de către
cultele religioase aflate pe raza municipiului Constanța.”

- inițiator: consilier local Rezeanu Romeo-Caius;
Și, binențeles, vom avea buletine de vot, pentru constituirea acestei comisii locale.

Propuneri în acest sens?!

D-na Marcela Enache
Cinci membri are comisia, dintre care...

Dl.Aurelian-Marius Marin
Comisia este formată din cinci membri.

D-na Marcela Enache
Unul este reprezentantul domnului primar, pe care îl va propune domnul primar.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Din  partea Partidului Social Democrat avem propuneri?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Din partea Partidului Național Liberal?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Partidul Social Democrat nu are propuneri pentru această comisie. Deci, sunt patru

membri în această comisie.

D-na Marcela Enache
Și un reprezentant al dumneavoaastră, domnule primar.

Dl.Decebal Făgădău
Va fi consilierul meu personal, Mihai Petre.

D-na Marcela Enache
Deci, care sunt propunerile?

Dl.Victor Constantin
Îl propun  pe domnul Rezeanu.

Dl.Decebal Făgădău
Deci, câți membri trebuie să fie?
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D-na Marcela Enache
Cinci membri, în total, din care un reprezentant al dumneavoastră. Deci, dl.Rezeanu-

PNL. Altcineva? Deci, domnul Rezeanu și mai cine?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Dumneavoastră și domnul Popescu? Da.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Deci, Partidul Social Democrat și PMP nu au propuneri pentru această comisie.

Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Noi avem două propuneri, eu și dl.Victor Constantin. Deci, o să propunem noi

toate....?

Dl.Aurelian-Marius Marin
Da, toate cele 4 locuri.

Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Deci, dl.Solomon Ioan și dl.Avătavului.

D-na Marcela Enache
Și reprezentantul dumneavoastră trebuie nominalizat. Deci, reprezentantul domnului

primar este dl.Mihai Petre.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Deci, propunerile sunt următoarele: dl.Rezeanu, dl.Popescu George-Andrei,

dl.Solomon Ion, dl.Avătavului și dl.Mihai Petre. Da? Sunt cinci propuneri. Se împart
buletinele de vot, imediat!

- X –
Dl.Aurelian-Marius Marin
Trebuie să anunțăm rezultatele votului pentru punctele 23 și 24 de pe ordinea de zi.
La punctul 23 de pe ordinea de zi, rezultatele sunt următoarele:
- dl.Mircea Dobre - 23 pentru, 1 împotrivă, 1 anulat;
- dl.Dede Perodin - 23 pentru, 1 împotrivă, 1 anulat;
- dl.Solomon Ioan - 23 pentru, 1 împotrivă, 1 anulat;
- dl.Zabara Alexandru - 18 pentru, 3 împotrivă, 4 anulate;
- Zahariciuc Iuliana - 24 pentru, 0 împotrivă, 1 anulat;
- Stere Mihaela - 24 pentru, 0 împotrivă, 1 anulat;
- Mădularu Anca - 24 pentru, 0 împotrivă, 1 anulat.
Avem, în momentul de față, comisia constituită. Supun aprobării dumneavoastră

punctul 23 de pe ordinea de zi.
Cine este pentru?
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Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
În întregime.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Domnilor consilierii, vă rog frumos! Deci,
Cine este pentru?  Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Domnul Dobre, o abținere, da!? Avem 24 pentru.

Dl.Decebal Făgădău
Domnilor consilieri, și aici aș vrea să vorbesc cu cei din comisia buget-finanțe și din

comisia juridică, în momentul în care vă întâlniți și analizați documentele pe care le prezintă
HG Dobrogea Sud, vă rog să solicitați exact aceleași informații și de la HC Farul. Tocmai
pentru a arăta că nu avem niciun fel de partinire, că avem ceva cu Dobrogea Sud și că
susținem Farul. Nu. Vă rog să fiți echilibrați și aceleași documente să le solicitați și unora și
altora.

Dl.Mircea Dobre
Și, pentru operativitate, propun să rămână pe loc, în grup,  membri celor două comisii,

să stabilim și ce documente să prezinte comisiei, ca să nu mai pierdem timpul.

Dl.Decebal Făgădău
O.K. rămâneți și stabiliți!

- X –
D-na Marcela Enache
Avem rugămintea, dacă se poate, să ne grăbim, pentru că la ra 13,00 se ține și ședința

Consiliului Județean.

Dl.Andrei-George Popescu
Păi, și cine ar trebui să se grăbească, doamnă secretar, că așteptăm o numărătoare de

voturi!

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Și, din partea Comisiei de numărare a voturilor, vă transmit o rugăminte, ca, pe

buletinele de vot, să nu mai faceți și alte însemnări, pentru că vine greu comisiei să le numere;
poate anula buletinele de vot. Am înțeles că sunt tot felul de însemnări. Deci, asta este
rugămintea.

Se fac comentarii în sală.
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D-na Marcela Enache
Și, de asemenea, avem respectuoasa rugăminte ca în timpul ședințelor de Consiliu

local să nu se mai mănânce. Cine dorește să ia masa, poftește afară și servește masa.

- X –
Dl.Aurelian-Marius Marin
Avem o mică problemă...Mă ascultați un pic? Avem o mică problemă, la punctul 24,

la comisia de constestații, din cauză că pe foarte multe voturi s-au tot făcut, fiecare, floricele,
frunzulițe, ”I love you!” și așa mai departe, voturile au fost anulate, motiv pentru care nu
putem valida comisia de constestații. Propun, foarte, foarte repede să votăm încă o dată.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Doar comisia de constestații. Trebuie să votăm încă o dată.Trebuie să ne grăbim,

pentru că la ora 13,00 începe o nouă ședință aici. Așa că, vă rog, repede, repede cu buletinele,
să votăm.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Vă rog frumos, pregătiți buletinele de vot și să votăm, foarte reprede,  doar prin

încercuire și fără alte semne pe buletinele de vot.
La prima comisie, rezultatele sunt următoarele:
- Voivozeanu Doina - 20 pentru, 0 împotrivă, 5 anulate;
- Tiță Magdalena - 20 pentru, 0 împotrivă, 5 anulate;
- Cojoc Marioara - 15 pentru, 6 împotrivă, 5 anulate.
- Dobre Oana - 20 pentru, 0 împotrivă, 5 anulate;
- Dinescu Fulvia Antonela - 20 pentru, 0 împotrivă, 5 anulate;
- Bobeș Laura - 20 pentru, 0 împotrivă, 5 anulate;
- Trandafir Raluca-Andreea - 7 pentru, 10 împotrivă, 8 anulate.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Mă ascultați un pic?! În Comisia de evaluare este doamna Cojoc Marioara. Deși este

propunerea Partidului Social Democrat pentru comisia de contestații, nu poate face parte și
din Comisia de contestații. Deci, haideți să votăm Comisia de contestații, în consecință. Vă
rog frumos!

Se fac comentarii în sală.( Rămâne Trandafir pentru Comisia de contestații.)

Dl.Aurelian-Marius Marin
Da, dar trebuie să votăm.

D-na Marcela Enache
Deci, se vor aduce încă un rând de buletine de vot numai pentru Comisia de

constestații. Întrebarea este: rămâne valabilă propunerea ca doamna Trandafir să facă parte



27

din Comisia de contestații . Da. Și se votează repede. Între timp, vă anunțăm și rezultatul de la
comisia.... proiectul inițiat de domnul consilier Rezeanu.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Deci, pentru punctul suplimentar avem rezultatele:
- Rezeanu Romeo-Caius - 23 pentru, 0 împotrivă, 2 anulate;
- Popescu Andrei-George - 24 pentru, 1 împotrivă, 0 anulate;
- Solomon Ioan - 25 pentru, 0 împotrivă, 0 anulate;
- Avătavului Costin-Valeriu - 24 pentru, 1 împotrivă, 0 anulate;
- Mihai Petre - 23 pentru, 0 împotrivă, 2 anulate.
Deci, practic, comisia este constituită, moment în care vă supun aprobării proiectul

nr.2 de pe ordinea suplimentară.
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Să vedem câți mai sunteți în sală. Avem 23 de voturi pentru. Doamna Arghirescu a

anuțat că pleacă.

- X –
Dl.Aurelian-Marius Marin
Bun. Avem rezultate și pentru comisia de contestații:
- Păuleanu Doina - 25 pentru, 0 împotrivă, 0 anulate;
- Țigmeanu Silvia - 25 pentru, 0 împotrivă, 0 anulate;
- Dobre Oana - 25 pentru, 0 împotrivă, 0 anulate;
- Dinescu Fulvia Antonela - 25 pentru, 0 împotrivă, 0 anulate;
- Bobeș Laura - 25 pentru, 0 împotrivă, 0 anulate;
- Trandafir Raluca Andreea - 25 pentru, 0 împotrivă, 0 anulate.
Avem comisia constituită. Supun aprobării dumneavoastră punctul nr.24.
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru.

Dl.Aurelian-Marius Marin
Declar închise lucrările ședinței. Mulțumim, dragi colegi!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Aurelian Marius Marin SECRETAR,

Marcela Enache


