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JUDETULCONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Incheiat astazi, 14.12.2007, orele 12,00, in ~edinta ordinara a Consiliului Local al
Municipiului Constanta.

La ~edintaparticipa: dl.primar Radu ~tefan Mazare, dl.viceprimar Nicolae Nemirschi, d-na
secretar Marcela Enache, 23 de consilieri locali (lipsa fiind dl.Constantin Chirila, d-ra Jucan
Monica, dl.Marin Emil ~i dl.Moisoiu Danun, directorii directiilor Primariei municipiului
Constanta, reprezentantii mass-mediei locale, cetateni ai municipiului Constanta.

Dl.Gheonilie Stoica
Buna ziua, domnule primar, stimati colegi, stimati invitati ! Buna ziua, tuturor truditorilor

administratiei locale, prezente. Astazi, cu bucurie, cred, suntem aci la ultima ~edinta pe acest an,
~edinta in folosul comunitatii pe care 0 reprezentam ~i am dori ca la aceasta ultima ~edinta ~i in
prejma sarbatorilor Craciunului sa incepem, totu~i, cu un program, pregatit pentru ~edinta de
astazi, din partea unor suflete curate de copii, care au venit sa ne colinde.

Cu acordul dumneavoastra, ar fi bine sa-i ascultam pe dan~ii intai, ca sa ne lini~timmintea
~isufletele cu colindele, ca, dupa aceea, sa"putemlucra ~iincheia acest an, fructuos prin tot ceea ce
am tacut pentru ora~ul nostru. Va multumim ~i va rugam frumos sa acceptati in lini~te truda
acestor copii care au venit aici, la noi, sa spunem. Va multumim frumos!

Corul de copii "Grupul vocal Fantasio" interpreteaza 0 parte din colindele ce alcatuiesc
programul "Iata vin colindatori" ce se va desta~ura in data de 22 decembrie la Palatul Copiilor din
Constanta, la sfar~it, fiecare copil primind, din partea primarului Radu ~tefan Mazare, 0 punga cu
cadouri.

Dl.GheorgheStoica .

Oricum acest moment de colind ~i de dar s-a perpetuat toata aceasta perioada, din partea
domnului primar Radu ~tefan Mazare ~i a Consiliului Local, catre toti copii din municipiul
Constanta. Aceste sarbatori, ale darului, au inceput cu SfantulNicolae ~iIe spunem "La multi ani!"
tuturor celor care poarta numele Nicolae din Consiliul Local ~i se va incheia in ziua de Craciun
cand domnul consilier.. .sa-i spunem numele, dl.Stroe Felix, i~i serbeaza ziua de n~tere, nascut in
ziua de Craciun, 25 decembrie, ~ine invita ca un Mo~Craciun ce va fi.

Se fac comentarii in sala. (Pe 27 e Sfantul ~tefan )



Dl.Gheorghe Stoica
Daca ne penniteti, sa Incepem lucranle de astazi! Pentru ~edintade astazi sunt pregatite un

numar de 61 de hotarari ~i, va rog sa notati, punctul 59 este retras de pe ordinea de zi din cauza
lipsei documentelor. Dupa aceea imi pennit.. .avem ~i 0 ordine suplimentara ce cuprinde doua
puncte ~i va rugam sa votati sau sa aprobati ordinea de zi propusa ~i ordinea suplimentara. Cine
este pentru ?

Dl.Aurel Butnam
Nu ne-a dat nimeni ordinea suplimentara. Macar cititi-ne-o!

Dl.Gheorghe Stoica
Deci, pe ordinea suplimentaraeste un proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. -

Construire imobil S+P+2E+M - restaurant, birouri ~i locuinta de serviciu, bd.Tomis nr.9-11, teren
in suprafata de 167,44 mp, proprietate Pesterau Grigore ~iMunteanu Daniela.

$i punctul nr.2, este un punct care 0 sa ne intereseze, proiect de hotarare privind atribuirea
In folosinta gratuita a suprafetei de 800 mp, pe perioada detenninata, comunei Cumpana. La
momentul respectiv se va discuta pe marginea acestui proiect.

Va rugam frumos:
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Va multumim frumos! Derulam convocatorul. Punctul nr.l:
"Proiect de hotirire privind aprobarea bugetului municipal provizoriu pe anul

2008."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim!

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Comelius Nadrag
Domnule pre~edinte!

Dl.Gheorghe Stoica
Va rog !

Dl.Comelius Nadrag
A~ dori o...relatie, dit de dit, cu privire la anexa 3 la bugetul pe 2008, ~i m-a~ referi la

studii~iproiectepentruprotectiamediului,respectiv- amenajaresistemhidrotehniclac Tabacane-
lac Siutghiol- canallegatura Marea Neagra, despre ce este vorba ~imodificare PUZ Sat Vacanta.
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Dl.Radu Stefan Mazare
La primul, este vorba de a realiza ceea ce am ~idiscutat, ~i este prins ~i m studiul rncut de

ditre Organizatia MondiaU'ia Turismului, ~i anume, sa valorificam cat mai bine pozitia, oarecum
lagunara, pe care 0 are statiunea Mamaia ~i ora~ul Constanta. Mai exact, am vrea sa demaram
studiile pentru ca mtr-un viitor, sper eu, nu foarte mdepartat, sa reu~im sa facem navigabillacul
Tabacanei. Din zona de interes de la Moll, care va fi 0 zona de mare interes pentru ora~, sa se
poata veni cu ambarcatiuni de pasageri ~iambarcatiuni turistice, sa se treaca m lacul mare, m lacul
Siutghiol, unde vor fi, speram, destinatiile de agrement pe care Ie-am aprobat cu totii la un moment
dat ~i, dupa aia, prin nordul statiunii Mamaia sa facem un canal de legatura mtre lacul Siutghiol ~i
Marea Neagra, cu ec1uza,ca sa se poata ie~i cu ambarcatiunile de agrement ~i de transport turi~ti,
de pasageri, din lacul Siutghiolln Marea Neagra, la portul de agrement, marina, de la Casinoul din
Mamaia, marina din Portul Tomis, vizitarea portului mare, comercial. Asta este ideea. ~i sa dam
drumulla studii, sa vedem...Eu am avut ni~te discutii cu cei de la Institutul de Cercetare a Mani
Negre, despre...cu cei de la ITANA - Bucure~ti, care au proiectat, despre cum ar trebui sa fie
canalele de elgatura, ec1uza~ia~amai departe, dar trebuie sa avem studiile astea pentru ca m viitor
sa ~timce ne costa, gasim bani pe undeva, nu gasim, cine finanteaza ~ia~amai departe.

Dl.Comelius Nadrag
Port ~iec1uzala Marea Neagra.

Dl.Radu Stefan Mazare
Da. Port ~iec1uzainspre Navodari. Este vorba, ~i am Inteles ca cei de la Canale Navigabile

deja ~i-auprins sa faca 0 legatura Intre canal ~i lacul Siutghiol, in capatullacului, ~idupa aia, la fel,
port ~iecluza navigabila aici, intre lacul Tabacane ~i lacul Siutghiol. lar la Da?

Dl.Comelius Nadrag
~i are, ca 0 consecinta, modificarea la Satul de Vacanta. A~a cum ati spus dumneavoastra,

urmeaza a trece ambarcatiunile din Tabacanei in Siutghiol ~i~a mai departe.

Dl.Radu Stefan Mazare
Aia ? Da. Aia, categoric. lar la Satul de Vacanta, va explica domnul viceprimar.

Dl.Nicolae Moga
Se viziteaza ora~ulConstanta ~ide pe mare ....

Dl.Gheorghe Stoica
~i din interior.

Dl.Nicolae Moga
~i de pe canal. Adica, va fi intrare navigabila din toate paqile ~i se viziteaza or~ul

Constanta, inc1usivSatul de Vacanta cu specificullui.

Dl.Nicolae Nemirschi
lar cu PUD-ul Sat Vacanta, oricum va intra pentru actualizare, fiind mai multe solicitan de

la diver~iproprietari. ~i, cand yom intra cu actualizarea PUD-ului Sat Vacanta atunci, probabil, va
cuprinde ~i ec1uzarea, practic, pentru ca exista diferente de nivel. EI, natural se scurge... lacul
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Siutghiol natural se scurge m lacul Tabacane. Tabacane, care este un lac mort la momentul asta,
va trebui sa incercam sa-l bagam mtr-un program de mediu, ca sa fie curatat. ~i pe urma,
descarcarea m Marea Neagra, ~ena1ul.

Dl.Gheorghe Stoica
Va rog!

D-na Doinita Lenuta Basescu
Stimati colegi, dezbatem astazi bugetul provizoriu pe 2008. A~ avea ~i eu un set de

mtreban. La art.9 sunt prevazute cheltuieli pentru autoritati publice ~iactiuni exteme.

Dl.Radu Stefan Mazare
Va rog, numai putin !

D-na Doinita Lenuta Basescu
Da.

Dl.Radu Stefan Mazare
Daca se poate, muzica, sa 0 opreasca ! Apreciem fondul ambiental, da' sa ne auzim mai

bine.

D-na Doinita Lenuta Basescu
Repet. Dezbatem proiectul provizoriu al bugetului pe 2008. Ma mtrebam daca m cadrul

acestor articole, ma rog, unde sumele sunt alocate pentru actiuni sociale, ma refer la cluburile
pentru pensionari, ajutoarele pentru pensionari ~ia~a mai departe. Vreau sa atrag atentia colegilor
ca in ultima vreme s-a semnalat 0 cre~tere a numarului victimilor, m special femei, care sunt
violentate in familie ~i a~ solicita suportul colegelor din consiliu pentru a va supune atentiei
aprobarea sau discutarea, ma rog, pe baza m vederea mfiintani unui centru de protectie a acestor
femei violentate in familie. Nu este suficient sa tinem simpozioane. Ati vazut, mai saptamanile
trecute, ~ipolitia ~iasociatii ~ia~a mai departe se implica m discutii pur ~isimplu, dar este timpul,
pentru ca cre~te ingrijorator numarul acestor victime ale violentei m familie datorita aHitorcauze,
deci, este momentul ~i sa facem ceva concreto~i ma gandeam, de fapt acesta este ~i un proiect
personal, n-am ~tiut eu prea mult...Deci, trebuie sa vedem daca putem infiinta ~i un centru din
acesta, nu numai de consiliere. ~tiu ca e nevoie de multi bani, dar, daca este posibil...?

Dl.Radu Stefan Mazare
Doamna, am mteles. Este bine venita. Noi, in luna ianuarie 0 sa aprobam bugetul definitiv.

Va rog frumos, pana atunci, sa veniti cu propunerea concreta, cu ce-ar trebui facut, cam cati bani
ne-ar costa, ca sa purtam 0 discutie pe tema asta. Sa vedem, daca pana in luna ianuarie, doamna
Marcela constata ca are fonduri suplimentare pe luna decembrie, sa Ie alocam acolo, daca nu, sa
vedem de unde diminuam...

D-na Doinita Lenuta Basescu
Deci, nu am 0 pregatire economica ~i de aceea am solicitat ~i ajutorul colegelor din

consiliu. Doamna Marinescu este pre~edinte comisiei de buget-finante. Ma gandeam la 0
colaborare....
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Dl.Lucian Balut
Eu fac 0 propunere, daca imi penniteti: sa veniti luni la noi, la comisia de protectie sociala,

sa discutam chestia asta. Deci, va a~teptam in comisia de protectie sociala. Noi, luni, la ora 12,00,
avem comisia ~i sa discutam, sa gasim un cadru sa putem sa pomim mai departe, sa vedem ce
inseamna sa discutam ~icu comisia de buget-finante. Nu ? Va convine a~a?

D-na Doinita Lenuta Basescu
Da, ar fi mai bine ~idaca domnul primar...

Dl.Radu Stefan Mazare
Da, adica eu, ca primar....

Se fac comentarii in sala.

Dl.Radu Stefan Mazare
Da, eu sunt de acord. Dar am constatat ca primarii, de fapt, sunt un fel de moa~acornunala.

Nu rna pricep la toate. A~aca, a~teptde la dumneavoastra, doamne, fernei, sa veniti sa imi spuneti
ce se intfunpla,cand sunteti batute, cum sunteti batute, unde trebuie sa va duceti, ce ati vrea...Ca nu
~tiu.Sincer. Nici n-am altoit, pana acuma, femei, ca sa ~tiucum...

Se fac comentarii in sala.( Se fac tot felul de calarnbururi, se rade.)

D-na Doinita Lenuta Basescu
Nu este de ras.

Dl.Nicolae Moga
Nu, nu e.

Dl.Gheorghe Stoica
Multumirn foarte mult, pentru interventie ! Ideea este foarte buna, este 0 idee social-

dernocrata....

D-na Doinita Lenuta Basescu
Social-democrata...

Dl.Gheorghe Stoica
Da, da, e social-democrata.Da? Va multumim, doamna!

Se fac comentarii in sala. ( E populara.)

Dl.Gheorghe Stoica
Populara. Sa continuam, va rog ! Punctul nr.2:
"Proiect de hotirire privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anul

2008 ~i lista de utilaje independente pe anul2008 ale SC "Confort Urban" SRL Constanta."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Irnpotriva? Abtineri? Va rnultumim !

5



D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul nr.3:
"Proiect de hotirare privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli provizoriu

~i a Iistei obiectivelor de investitii pe anul2008 ale RADET Constanta."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul nr.4:
"Proiect de hotirire privind aprobarea bugetului de venituri ~i cheltuieli pe anuI

2008 in formi provizorie ~i lista obiectivelor de investitii pe anuI 2008 ale Regiei Autonome
"ExploatareaDomeniului Public ~iPrivat" Constanta."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica'
Punctul nr.S:
"Proiect de hotirire privind aprobarea bugetului provizoriu de venituri ~i cheltuieli

al RATC Constanta pe anuI2008."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul nr.6:
"Proiect de hotirire privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban

SRL Constanta."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru..

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul nr.7:
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"Proiect de hotirare privind acordarea de facilititi la transportul urban de cilatori in
municipiul Constanta unor categorii de pensionari, ca misun de protectie sociali."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul nr.8
"Proiect de hotirare privind modificarea organigramei ,i a ,tatului de functii pentru

aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanta, aprobat priD HCLM
nr.480126.10.2007. "

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Dl.Valentin Pc1rvulescu
Domnule pre~edinte,vreau sa fac un amendament.

Dl.Gheorghe Stoica
Va rog, domnu' consilier !

D1.Valentin Pc1rvulescu
Este necesara suplimentarea cu doua posturi de casier a Directiei Financiare, pentru ca

acolo avem un caz de furt. Sunt doua casiere care sunt cercetate pentru furt, postmile sunt blocate,
activitatea lor fiind suspendata ~i directia va trebui sa functioneze in continuare. ~i pentru asta,
pentru ca nu putem sa angajam pe cele doua posturi fiindca sunt blocate, trebuie sa creem doua noi
posturi de casier -contabi1. Acesta este amendamentul.

D1.GheorgheStoica
Va rugam sa aprobati hotararea in intregul ei ~i cu amendamentul domnului consilier. Va

multumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul nr.9:
"Proiect de hotarare privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe

transportul in comun conform Legii nr.44812006privind protectia ,i promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
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D1.GheorgheStoica
Punctul nr.tO:
"Proiect de hotiirire privind aprobarea planului de ocupare a funcpilor publice din

cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta pe anuI2008."
initiator: Primar, Radu ~tefan Maziire;

Cine este pentru ?

D 1.Valentin Pfu-vulescu
Vreau sa fac un amendament.

D1.GheorgheStoica
Va rog, domnu' consilier!

D 1.Valentin Pfu-vulescu

In cadrul biroului de resurse umane se reorganizeaza un post de consilier, un post
contractual, ~i trebuie rncuta 0 completare a hotararii. Acest post va fi de psiholog, un specialist In
psihologia muncii ~iorganizationale...

D1.RaduStefan Mazare
Mai tare. Dati-i microfonu1.Nu aude... sa scrie In stenograma.

D 1.Valentin Pc1rvulescu

Deci, In cadrul biroului de resurse umane se reorganizeaza functia publica contractuala ~i
trebuie rncuta precizarea in hotarare ca acest post contractual este de psiholog - p~ihologiamuncii.

D1.GheorgheStoica
Cine este pentru amendament, va rugam ?

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Hotararea in ansamblul ei. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul nr.ll:
"Proiect de hotiirire privind aprobarea organigramei ~i a ~tatului de functii pentru

Cantina de Ajutor Social Constanta."
- initiator: Primar, Radu ~tefan Maziire;
Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
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Dl.Gheorghe Stoica
Punetul nr.12:
"Proiect de hotirire privind modifiearea HCLM nr.51212006 in sensul majoririi

sumei de la 300 lei la 500 lei, sumi ee se va aeorda persoanelor care implinese varsta de 80 de
ani ~i sotilor care aniverseazi 50 de ani de eisnieie."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punetul nr.13:
"Proiect de hotirire privind aprobarea liniilor prioritare a Regulamentului de

organizare ~i funetionare a eomisiei de evaluare ~i seleetionare a asoeiatiilor ~i fundatiilor
care aeordi servieii de asistenti soeiali, precum ~ia Grilei de evaIuare."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punetul nr.14: .
"Proiect de hotirltre privind stabilirea eontributiei lunare a asistatilor Ciminului

pentru Persoane Varstniee Constanta ineepand eu data de 01.01.2008."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punetul nr.15:
"Proiect de hotarire privind majorarea aloeatiei zilniee de hrani a asistatilor

Ciminului pentru Persoane Varstniee Constanta ineepand eu data de 01.01.2008."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire; .

Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punetul nr.16:
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"Proiect de hotirire privind modificarea Anexei nr.II - "~tat de functii"- Serviciul
Public Administrare Crqe in subordinea Consiliului Local, aprobat priD HCLM
nr.24912007."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multwnim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul nr.17:
"Proiect de hotirire privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu

alti destinatie decat aceea de locuinti."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multwnim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul nr.18:
"Proiect de hotirire privind modificarea ~i completarea Hotiririi Consiliului Local

al municipiului Constanta nr.59812006cu privire la aprobarea AcorduluilContract colectiv
de munci al salariatilor d~ aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanta."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Multwnim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul nr.19:
"Proiect de hotirire privind modificarea organigramei ~i a ~tatului de functii la

nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe ~ialte Venituri ale Bugetului Local."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multwnim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul nr.20:
"Proiect de hotirire pentru modificarea HCLM nr.36012007 privind stabilirea

impozitelor ~i taxelor locale pe anuI2008."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri?
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D1.GheorlilieStoica
Domnul primar ...

D1.Radu Stefan Mazare
Da. Am vrut sa va spun ca politica de taxe ~i impozite ramane neschimbata. Va fi cea din

2007, ea nefiind indexata nici rnacar cu valoarea inflatiei.

D1.GheorgheStoica
Va multumim, domnule primar, in numele locuitorilor Constanta. Cine este pentru ?

Impotriva ? Abtineri ? Va rnultumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul nr.21:
"Proiect de hotirare privind modificarea ~i completarea HCLM nr.59912006privind

incheierea contractului colectiv de mund la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe ~i
alte Venituri ale Bugetului Local."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Irnpotriva? Abtineri? Multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul nr.22:
"Proiect de hotirare privind aprobarea planului de ocupare a functillor publice din

cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe ~ialte Venituri ale Bugetului Local Constanta pe
anul 2008."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Irnpotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul nr.23:
"Proiect de hotirare privind achizitionarea fid plati a undei vedete maritime ~i

amplasarea acesteia pe domeniul public al municipiului Constanta."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Irnpotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
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Dl.Gheorghe Stoica
Punetul nr.24:
"Proiect de hotirire privind delegarea gestiunii servieiului publie de salubrizare a

munieipiului Constanta prin eoneesiune."
- initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva?Abtineri?Va multwnim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punetul nr.25:
"Proiect de hotirire privind aeordarea unor bunuri de uz easnie persoanelor aflate la

prima eisitorie."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Domnul primar vrea sa completeze, vizavi de acest proiect superb...

Dl.Radu Stefan Mazare
Familia este celula de baza a societatii. $i atunci, tuturor tinerilor, la casiitorie, incepatori,

ne-am gandit, ~i cu sprijinul dumneavoastra, vad ca ati ~i votat, va multwnesc, sa Ie oferim un
televizor, 0 sa vedem, poate luam LCD, ca asta-i la moda acwna, ~i 0 ma~ina de spalat sau un
frigider.

Se fac comentarii in sala.

Dl.Radu Stefan Mazare
Ei, daca-mi oferea ~imie primarul, acum 10 ani, ma insuram ~ieu.

Dl.Gheorghe Stoica
Aceste actiuni ale domnului primar impreuna cu Consiliul Local, cred ca sunt de bun augur

vizavi de cei care pomesc in viata. $i, de foarte multe ori, pomesc de doua pahare, doua furculite.
Deci, vor pomi ~i de la doua electrocasnice: un televizor, sa aiba ce vedea ~i sa nu-~i mai bata
nevasta ca n-are ce vedea, ~i un frigider, s-o tina la rece, daca 0 love~te prea tare, pana ajunge la
adapostul nostru social.

Se fac comentarii in sala.

Dl.Gheorghe Stoica
Va multwnim frumos ! Mi-am permis glwna pentru ca sunt sarbatorile ~i trebuie sa ne

descretim putin... activitatea. Va rugam, sa continuam! Punetul nr.26:

12



"Proiect de hotirire privind acordarea de pachete copiilor din municipiul Constanta
cu ocazia sf"mtelorsirbitori ale Pa~telui ~ia celor de iami."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Abtineri? Nu cred di sunt. Impotriva? In nici un caz. Deci, trece totulm

unanimitate.Multumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Va rugam, domnule primar!

Dl.Radu Stefan Mazare
Pachetele de Craciun sunt, ~i deja-i 0 traditie, de ~ase ani de zile se dau, ~teptate cu

nerabdare ~i bucurie de copii. Baiatul meu a mtarziat la distribuirea pachetelor ~i a venit la mine
plangand, ca el n-a primit pachetul. ~i ne-am gandit sa facem aceasta bucurie, m acela~i timp, ~i
stimulativa ~iam zis ca, cu ocazia "Iepura~ului", care este de Pa~ti, sa Ie facem cadou un ghiozdan
~irechizite. De data asta e 0 treaba putin mai serioasa, deci, un lucru bun.

Dl.Gheorghe Stoica
Multumim pentru initiativa, domnule primar! Va sprijinim m actiuni, pentru ca sunt ~i m

numele Consiliului Local ~i cred ca locuitorii Constantei se vor bucura cand vor primi cate un
cadou din partea administratiei locale. Continuam.Punctul nr.27:

"Proiect de hotirire privind stabilirea modalititilor ~i a dateloI: de acordare a
pachetelor cu hrani pentru pensionarii cu pensii pini in 550 lei, persoanelor pini in 60 de
ani care nu realizeazi venituri ~ipersoanelor cu handicap."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Multumim frumos !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul nr.28:
"Proiect de hotirire privind aprobarea sutdiului de fezabilitate ~i a indicatorilor

tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Amenajare teren de sport in municipiul
Constanta" cuprins intre str.I.L.Caragiale, al.Nalbei ~istr.Baba Novac."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Multumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul nr.29:
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"Proiect de hotirire privind aprobarea studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor
tehnico-economici aferenti obiectivului de investitij "Tara Piticilor" cuprins intre
str.I.L.Caragiale, aLNalbei ~istr.Baba Novae."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Irnpotriva? Abtineri? Va rnultumirn !

D-na Marcela Enache

Avern 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul nr .30:
"Proiect de hotirire privind aprobarea studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor

tehnico-economici aferenti obiectivului de investitij "Amenajare teren de sport in municipiul
Constanta" cuprins intre bd.I.C.Britianu ~istr.Cumpenei."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Irnpotriva? Abtineri? Va rnultumirn !

D-na Marcela Enache

Avern 23 de voturi pentru.

Dl.Gheonme Stoica
Punctul nr.31:
"Proiect de hotirire privind aprobarea studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor

tehnico-economici aferel,1ti obiectivului de investitij "Tara Piticilor" cuprins intre
bd.I.C.Britianu ~istr.Cumpenei."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Irnpotriva? Abtineri? Va rnultumirn !

D-na Marcela Enache

Avern 23 de voturi pentru.

Dl.Gheonme Stoica
Punctul nr.32:
"Proiect de hotirire privind predarea-primirea obiectivului de investitij "Extindere 4

sill de clasi ~i supraetajare Grup ~colar Carol I", precum ~i concesionarea contractului
nr.551/17.07.2007 citre RAEDPP."

-initiator:Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Irnpotriva? Abtineri? Va rnultumirn !

D-na Marcela Enache
Avern 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul nr .33:
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"Proiect de hotirire privind aprobarea Listei nominale cu solicitantii pentru acordarea de
subventij de la bugetul de stat pentru construirea de locuinte proprietate personali, conform
OUG 5112006cu modificirile ~i completirile ulterioare."

-initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul nr.34:
"Proiect de hotirire privind aprobarea Programului de coordonare a modalititij de

construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumpiririi."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Domnul primar intervine asupra acestui subiect. Va rog!

Dl.Radu Stefan Mazare
In primul rand...ca ele au fost ordonate gre~it. In convocator, aveti la punctul 60 - proiect

de hotarare privind retragerea dreptului de folosinta Agentiei Nationale pentru Locuinte, pentru
terenul din Baba-Novac, in suprafata de 2,4 ha., pe care vrem sa dezvoltiim acest cartier. Cred ca
normal ar fi sa votiim intc1iretragerea dreptului de folosinta, ca sa fie terenul nostru, ~idupa aia sa
votiim asta. A~a ca, va propun eu la vot punctul 60, inainte, ~i, daca trece, dupa aia sa facem
vorbirea despre case ieftine.

Dl.Gheorghe Stoica'
Liim in discutie punctul 60, pentru ca se leaga de ceea ce comentam acuma.:
"Proiect de hotirare privind retragerea dreptului de folosinti Agentiei NationaIe

pentru Locuinte, pentru terenul situat in Constanta, zona Baba-Novac, in suprafati de 2,4
ha."

- initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru acest punct ?

Dl.Tiberiu Nemet
Domnu' pre~edinte!

Dl.Gheorghe Stoica
Va rog!

Dl.Tiberiu Nemet
Deci, inainte sa luiim in discutie punctul 60, eu a~ dori sa intreb in ce stadiu se afla, al

executiei, acest proiect de hotarare? Respectiv faptul ca noi, in urma cu ceva timp, am dat in
folosinta Agentiei Nationale pentru Locuinte acesta suprafata de teren, daca respectiva Agentie
Nationala a tacut vreo investitie, daca a solicitat certificat de urbanism, daca a luat avize pentru
realizarea investitiei ~i dupa aceste liimuriri Trebuie sa ~tim exact ce facem. Pentru ca, 0 sa ne
trezim in situatia sa ne dea in judecata, ca oamenii...Noi Ie-am dat in administrare 0 suprafata de
teren pentru realizarea de investitii ~iau demarat, conform acestei...au demarat proiectul de...
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Dl.Nicolae Nemirschi
N-au rncut nimic.

Dl.Radu Stefan Mazare
Domnu' consilier, suprafata a fost predata in anul 2003. Pana la ora actuala, nu s-a rncut

mmlc.

Dl.Tiberiu Nemet

Au depus cerere la Primarie pentru certificatul de urbanism ?

Dl.Radu Stefan Mazare
V-am mai raspuns 0 data. Pana la ora actuala, nu s-a intreprins nimic.

Dl.Tiberiu Nemet

Pai, trebuia spusa chestia asta! Pentru a ~i...argumenta...

Dl.Radu ~tefan Mazare
Foarte bine, da. Eu m-am interesat....

Dl.Tiberiu Nemet
~i a ne motiva aceasta hotarare...

Dl.Radu Stefan Mazare
~i a mai fost un teren retras...

Dl.Tiberiu Nemet

Pentru a ne motiva aceasta hotarare, pentru ca este foarte important ca lumea sa ~tiefaptul
ca cei de la Agentia NationaIa pentru Locuinte nu au rncut altceva dedit au tras tepe.

Dl.Radu Stefan Mazare
Nu, eu nu spun ca au tras tepe.

Dl.Tiberiu Nemet

in ultima perioada!

Dl.Radu Stefan Mazare
Nu ~tiu.

Dl.Tiberiu Nemet
in ultima perioada!

Dl.Radu Stefan Mazare
Da...

Dl.Tiberiu Nemet
in ultima perioada... acuma!
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Dl.Radu Stefan Mazare
Am luat decizia, eu, persona1...~i 0 sa discutam programul, acuma. Am ineteles ca e 0

hotarare atata...o sa ne explice, profesorul, cum e cu tragerea la sorti, ca putem sa facem acest
lucru ~i trebuie sa facem, ~i am cautat teren liber. Deocamdata, I-am gasit pe acesta de la ANL,
unde din 2003 pana in 2007, la sfar~it,nu s-a intaplat nimic; nici macar 0 cerere, n-a fost depusa,
nici de certificat de urbanism sau de altceva. E adevarat, noi am rncut ni~te struc...noi, ale noastre,
acolo, dar nu s-a demarat absolut nimic acolo din partea ANL-ului. Retragem. Am retras dreptul de
folosinta....

Dl.Tiberiu Nemet
o corespondenta, cu ei, s-a purtat pe tema asta:domn'e, ce faceti ? V-am dat terenul, ce

faceti ?

Dl.Radu Stefan Mazare
S-a rncut de-a lungul anilor. Din 2003 pana in 2007 sunt 4 ani. Da' noi am mai retras un

drept de folosinta, la Palazu.

Se fac comentarii in sala. (Daca n-au rncutnimic ? Asta e !)

Dl.Radu Stefan Mazare
Aia e, ce sa facem!? Noi trebuie sa oferim casele...

Se fac comentarii in sala.

D-na Doinita Lenuta Basescu
Pentru cel de la Palazu ?

Dl.Radu Stefan Mazare
E retras.

D-na Doinita Lenuta Basescu
~. .?yl acum apaqme....

Dl.Radu Stefan Mazare
Apaqine primariei.

Dl.Gheorghe Stoica
Va rugam, la vot! Cine este pentru? La punctul 60. Cine este pentru? Impotriva ? Abtineri ?
Multumim!

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Revenim la punctul 34:
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»Proiect de hotarire privind aprobarea Programului de coordonare a modalitapi de
construire de locuinte ieftine pentru tineri destinate cumparirii.»

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Numai di, 0 sa hotaram 0 comisie. Vedeti ca la art.2 este componenta comisiei de analiza a

solicitarilor. Va rugam, va fi vot secret, va rugam sa propuneti, din partea grupurilor, pe cineva
pentru aceasta comisie.

D1.RaduStefan Mazare
Nu ~tiu,doriti sa mai fac 0 prezentare... ?

D1.TiberiuNemet
Nu mai e nevoie.

D1.RaduStefan Mazare
A howfuii? ~tie toata lumea despre ce este vorba. Am decis ca la licitatiile....

Se fac comentarii m sala.

D1.RaduStefan Mazare

Atentie! M-am gandit ca la licitatiile pe care Ie facem acolo, probabil, va fi un grup de 16-
18 blocuri, sa scoatem la licitatie cate doua blocuri, m ~a feI mdit sa poata licita ~i constructori
mai mici ~i sa ia sa construiasca doua blocuri; sa nu scoatem tot cvartalul, ca sa fie nevoie de un
constructor mare, cu potenta ~ia~amai departe, sa poata construi ~ifirme mai mici. Probabil, vor fi
8 sau 9 licitatii. In caietul de sarcini, e trecut acolo...Dupa aia Pai, nu... Ce sa va mai spun? Asta
e tot. Doar, daca vreti, domnul profesor sa ne explice cu tragerea la sorti.

D1.Tiberiu Nemet

Nu, nu.

D1.RaduStefan Mazare
Am mteles.

D1.GheorgheStoica
Va rugam sa propuneti membri comisiei. Va rog !

D1.FeIixStroe
Avand m vedere rezultatul de la alegerile europarlamentare, mtrucat aceasta comisie va

trebui sa lucreze mult timp, cel putin un an, pana la alegerile locale, de la PRM sa nu alegem...ca
se pare ca nu va mai intra in Consiliullocal...~i 0 sa avem....

D1.GheorgheStoica

Mi se pare corect. Multumim, domnule consilier ! Ati fost vigilent ~iva multumim pentru
treaba asta !

Se fac comentarii m sala.
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D1.GheorgheStoica
va rugam sa propuneti !

D1.ValentinEugen Serbanescu
11propun pe d1.ButnaruAure1.

D1.NemetTiberiu
Adrian Itu.

Se fac comentarii in sala.

D1.GheorgheStoica
Nu sunt prezenti. Doamna Basescu, va propunem noi.

D1.AurelButnaru

D1.Balut.EI cunoa~temecanismul.

D1.NemetTiberiu
D1.Stroe,vrea sa....

D1.FelixStroe
D1.Nurhan.

D1.GheorgheStoica .
Propunerile vor fi trecute pe buletinele de vot, va vor fi distribuite, urmand sa va exprimati

votul in secret. Va rugam sa aprobam punctul 34. Cine este pentru ? Impotriva? Abtineri ? Va
multumim!

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul 35:
"Proiect de hotirire privind aprobarea PUD - Amplasare hale comerciale P-P+IE,

str.Interioari nr.2, teren in suprafati de 15238,60 mp, proprietate SC APRODEX SA
BUCURE~TI."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul 36:
"Proiect de hotirire privind aprobarea PUD - Construire hali depozitare ambalaje,

str.Interioara nr.9, teren in suprafati de 6240 mp, proprietate SC ADA HOLDING SRL."
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initiator: Primar, Radu ~teran Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheonilieStoica
Punctul37:
"Proiect de hotirire privind aprobarea PUZ - Construire imobil apartamente P+5-

6E, str.Ca~in, zona Cimin Pensionari, lot 2, teren in suprarati de 333 mp, proprietate Ru~a
Mihai ~iMarioara."

initiator: Primar, Radu ~teran Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul38:
"Proiect de hotirire privind aprobarea PUZ - Construire imobil apartamente

D+P+7-8E, str.Voinicului nr.6C, 6D ~i 6E, teren in suprarati de 862,07 mp, proprietate SC
PRIMERA HOLDING SRL."

initiator: Primar, Radu ~teran Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul39:
"Proiect de hotirire privind aprobarea PUD - Extindere ~i mansardare locuinti

parter, str.Grozqti nr.92, teren in suprarafi de 262,50 mp, proprietate Udeci Gheorghifa."
initiator: Primar, Radu ~teran Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul40:
"Proiect de hotirire privind aprobarea PUD - Construire locuinfi P+lE+M, zona

Palazu Mare, parcela A 58612/42,teren in suprafafi de 676 mp, proprietate Ghifu Dumitru~i
Marioara Luminita."

initiator: Primar, Radu ~teran Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim frumos !
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul41:
"Proiect de hotirare privind modificarea HCLM nr.9812005privind aprobarea PUD

- Construire locuinti P+IE cu sediu rmni la parter ~i anexi parter, str.Nehoiului nr.60,
teren in suprarati de 484,01 mp, proprietate Andrei Mihaela ~iNicolae."

initiator: Primar, Radu ~teran Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul42:
"Proiect de hotirire privind aprobarea PUZ - Extindere locuinti P+M ~i schimbare

destinatie in birouri ~i depozitare, str.Varful cu Dor nr.26, teren in suprafati de 485 mp,
proprietate SC DIGITON SRL."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul 43:
"Proiect de hotirire privind aprobarea PUZ - Construire locuinti S+P+IE,

Constanta Sud, careul C2, lot 15, teren in suprarati de 500 mp, proprietate Cadar Iulian ~i
Girdea Monica."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul44:
"Proiect de hotirare privind aprobarea PUD - Extindere ~i supraetajare cu un nivel

locuinti parter ~i construire anexi parter, str.Pene~ Curcanul nr.23, teren in suprarati de
309 mp, proprietate SC CALIN SERVICE TOTAL SRL."

initiator: Primar, Radu ~teran Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim frumos!

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.
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Dl.Gheorghe Stoica
Punctul45:
"Proiect de hotirare privind aprobarea PUZ - Construire imobil S+P+6E -

apartamente cu spatHcomerciale la parter, str.Izvor nr.46, teren in suprafati de 414,90 mp,
proprietate SC STEJARUL SRL."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul 46:
"Proiect de hotirare privind aprobarea PUZ - Construire imobil apartamente

D+P+2-3E, str.Cristea Georgescu nr.9, teren in suprafati de 682 mp, proprietate Deacu
Alina Georgiana. Toma Elena ~i Ionut."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul47:
"Proiect de hotirire privind aprobarea PUZ - Construire imobil locuinte P+5-6E,

str.Belvedere, zona bl.BM8, teren in suprafati de 600 mp, proprietate Dobre Mircea Titus."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul48:
"Proiect de hotirare privind aprobarea PUZ - Construire imobil S+P+5E,

alimentatie publici ~i birouri, bd.Mamaia, zona Pescirie, teren in suprafati de 220 mp,
proprietate Opinci Marian ~iMarioara." .

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul49:
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"Proiect de hotirare privind aprobarea PUZ - Construire imobil apartamente P+4E,
str.Steagului nr.48, teren in suprafati de 304 mp, proprietate Arendt Adrian Emil ,i
Manuela."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cineestepentru? Impotriva? Abtineri? Va multumim!

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheonme Stoica
Punctul50:

"Proiect de hotirare privind aprobarea PUZ - Schimbare destinatie teren in spatiu
verde, str.Turda nr.16, teren in suprafati de 56 mp, domeniul privat al municipiului
Constanta."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul51:
"Proiect de hotirare privind aprobarea PUZ - Mansardare ,i extinderecu P+IE

locuinti parter, str.AIexandru VIahuti nr.21, teren in suprafati de 200 .mp, proprietate
Minescu Viorel." .

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul52:

"Proiect de hotirare privind aprobarea PUZ - ConstruireimobillocuinteS+P+I0E,i
parcare, str.Intrarea Baza Petrol 3, teren in suprafati de 130,56 mp, proprietate SC
CONSTRUCTII ,i LUCRARI SPECIALE SA."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica
Punctul 53:
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"Proiect de hotirare privind aprobarea PUZ - ConstruireimobilP+lE+M, locuinti ,i
atelier reparatii electrice auto, str.Seminitorului nr.41A, teren in suprafati de 224,48 mp,
proprietate Cirtuni Bristu ,i Vanghelita."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul 54:
"Proiect de hotirire privind aprobarea PUD - Construire imobil P+IE, atelier tiiat

,i fasonat piatri naturali, str.Celulozei nr.6, lot 1, teren in suprafati de 859 mp, proprietate
SC SAMARO SRL."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul 55:
"Proiect de hotirare privind aprobarea PUD - Construire depozit de materiale P+IE,

str.Celulozei nr.6, lot 2, teren in suprafati de 1131,75 mp, proprietate SC GAMARO
CONSTRUCT SRL."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul 56:
"Proiect de hotirire privind completarea ,i actualizarea inventarului bunurilor care

apartin domeniului privat aI municipiului Constanta."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;

Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Multumim frumos !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

DI.Gheorghe Stoica
Punctul57:
"Proiect de hotirire privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul

privat al municipiului Constanta."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazire;
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Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul 58:
"Proiect de hotarare privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului

Constanta necesar obpnerii Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate, conform
HG 834/1991, CN "Transelectrica" SA - S.T.Constanta, pentru terenul aferent activului
magazie S.T., str.Varful cu Dor nr.6."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim !

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul 59 este retras de pe ordinea de zi. Punctul 60 a fost votat. Punctul 61:
"Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii priDnegociere directa a unor bunuri

imoblle (terenuri sau cladiri) ce aparpn domeniului privat al municipiului Constanta."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;

Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim !

D-na Marcela Enache

Avem 22 de voturi pentru ~i0 abtinere. S-a abtinut d-na Basescu.

D1.GheorgheStoica
La ordinea suplimentara avem punctul nr.l:
"Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - ConstruireimobllS+P+2E+M-

restaurant, birouri ,i locuinta de serviciu, bd.Tomis nr.9-11, teren in suprafata de 167,44 mp,
proprietate Pesterau Grigore ,i Munteanu Daniela."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Cine este pentru ? Impotriva ? Mu1tumim !

D-na Marcela Enache

Avem 23 de voturi pentru.

D1.GheorgheStoica
Punctul nr.2:
"Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a suprafetei de 800 mp,

pe perioada determinati, comunei Cumpana."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;

Se fac comentarii In sala. (Explicatii !)
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Dl.Gheorghe Stoica
Explicatii sunt...

Dl.Aurel Butnaru
I~i face 0 conducti!...

Se fac comentarii in saUl.

Dl.Felix Stroe
De canalizare.

Dl.Gheorghe Stoica
Comuna Cumpana i~itrage 0 conducta de apa care va trece pe teritoriul Constanta.

Dl.Felix Stroe
De canalizare.

Dl.Gheorghe Stoica
De canalizare. Cine este pentru ? Impotriva ? Abtineri ? Va multumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Gheorghe Stoica.
Va rugam sa a~teptati, sa putem vota. Dupa aceea, ne putem ridica sa ne felicitam pentru

anul care urmeaza, pentru eel care a trecut ~i sa ne dea Dumnezeu sanatate, ca sa putem duce mai
departe pentru ce-am fost mandatati.

Dl.Radu Stefan Mazare
Domnilor consilieri, vreau sa va urez la multi ani ! Vreau sa va multumesc, in calitatea mea

de primar, pentru modul onorat ~i decent in care au decurs ~edintele consiliului local ~i, a~ putea
spune, pentru modul chiar educativ, chiar daca suna cumva mai comunist, cuvantul, insa, intr-
adevar, atmosfera este tara "tiganeala" specifica, romaneasca; este 0 atmosfera serioasa. Vreau sa
va mai incuno~tiintez inca ceva. La ora 13,30 va trebui sa port 0 discutie aici cu ~eful politiei
circulatie pe tara. Am discutat, in urma scrisorii pe care ati votat sa 0 trimitem, cu ministru David.
Trebuiau sa vina doi chestori de la Bucure~ti, alaltaieri. N-au venit. L-am sunat, I-am informat pe
ministru ~i urmarea a fost ca acuma, peste 0 jumatate de ora, va veni ~eful politiei circulatie pe
tara, ca sa discutam aspectele de circulatie din ora~ul Constanta ~i suplimentarea numarului de
agenti. Va doresc tuturor la muti ani !

Dl.Gheorghe Stoica
Rog comisia de numarare a voturilor ~i semnare a procesului-verbal ! Va rugam frumos

sa veniti la numararea voturilor! Va rugam frumos !

x-
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Dl.Gheor~he Stoica
Rezulatul votului secret este unnatorul:

dl.Butnaru Aurel: 23 de voturi pentru:
dl.Itu Adrian: 22 de voturi pentru, 1 vot nul;
d-na Basescu Doinita Lenuta: 22 de voturi pentru, 1 vot nul;
dl.Balut Lucian: 23 de voturi pentru;
dl.Ali Nurhan: 23 de voturi pentru.

Stimati colegi, declar inchise lucrarile ~edinteide azi. Va multumesc pengtru participare.

PRE$EDINTELE $EDINTEI,

SECRET AR, Gheorghe Stoica

Marcela Enache
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