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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
 
 Încheiat astăzi, 09.05.2008, orele 12,00, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă: dl.primar Radu Ştefan Mazăre, dl.viceprimar Nicolae Nemirschi, 
dl.viceprimar Gabriel Marius Stan, d-na secretar Marcela Enache, 26 de consilieri locali (lipsă fiind 
dl.Chirilă Constantin) directorii direcţiilor Primăriei municipiului Constanţa, reprezentanţii unor 
instituţii publice,  precum şi ai mass-mediei locale şi cetaţeni ai municipiului Constanţa. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri! Bună ziua, domnule primar, stimaţi invitaţi! 
 Este agitaţie mare, fiind ultima şedinţă din acest mandat şi, pentru că ne-am respectat şi ne-
am iubit, cei patru ani, consider că şi astăzi vom fae acelaşi lucru, chiar şi mai mult !  
 Daţi-mi voie să încep această şedinţă cu o propunere, propunerea de alegere a preşedintelui 
de şedinţă, pentru că mandatul cu care m-aţi încredinţat dumneavoastră a expirat la şedinţa trecută. 
Aşa că, nu putem începe şedinţa până nu facem o propunere de preşedinte de şedinţă, ca să putem 
continua cu ordinea de zi. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Dacă tot staţi pe scaun…!?) 
 
 Consilierii  îl propun pe dl.Stoica. 
 
  Dl.Gheorghe Stoica 
 Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă mulţumim frumos ! Aţi primit, din partea administraţiei,  două convocatoare: un 
convocator ordinar şi unul cu ordinea suplimentară. Vă rugăm frumos să vă notaţi, la convocatorul 
ordinar, iniţiatorul retrage următoarele puncte… Vă rog să notaţi: punctul nr.12, punctul nr.13, 
punctul nr.44, punctul nr.52, punctul nr.55, punctul nr.56, punctul nr.57 şi punctul nr.60. Din cele 86 
de proiecte, acestea sunt retrase de către iniţiator datorită viciilor de organizare vizavi de dosarele 
respective,  avize şi aşa mai departe. Vă rugăm frumos să aprobaţi acest convocator cu retragerea 
acestor puncte. 
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 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim frumos! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Supunem la vot ordinea suplimentară pe care aţi primit-o, din care iniţiatorul retrage punctul 
nr.11, tot datorită lipsei din dosar a unumitor avize, punctul cu impozite şi taxe. 
 Cine este pentru ordinea suplimentară cu cele 10 puncte valabile? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă mulţumim frumos! Mai avem o rugăminte la dumneavoastră. La punctul 86 pe 
convocatorul ordinar veţi găsi propunerea de acordare a titlului de „Cetăţean de onoare al 
municipiului Constanţa” domnului Andrei Pavel, care se află de faţă. Vă rugăm frumos să supunem 
la vot să începem cu acest punct, ca dânsul să nu rămână la toată dezbaterea noastră. Domnu’ Andrei 
Pavel, vă rog să vă ridicaţi ! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 O să-l rog pe Andrei să-şi facă o prezentare a activităţii sale sportive. Eu am stat mai mult de 
vorbă cu el, în ultima perioadă. Cred că este unul dintre sportivii care ne face onoare şi mândrie 
oraşului nostru. Acesta-i şi motivul pentru care am propus să-l facem „Cetăţean de Onoare”. Am o 
rugăminte în sală, în partea aceea! Dacă ne lăsaţi să ne desfăşurăm consiliul în linişte, e în regulă! 
Dacă nu, puteţi discuta afară! Te rog, Andrei ! 
 
 Dl.Andrei Pavel 
 Mulţumesc! Am ceva emoţii acuma, în situaţia asta n-am mai fost, dar este o onoare pentru 
mine să fiu aici. Am să încerc să-mi fac o prezentare, eu singur. Am crescut în Constanţa, aici am 
jucat tenis. A trebuit să plec la vârsta de 16 ani  pentru că tenisul e costisitor şi familia mea  n-a avut 
bani să  poată să-mi susţină cariera. Părinţii mei, cum ştiţi, stau în Germania, dar niciodată n-am 
avut...am fost tot timpul român şi n-am vrut să joc niciodată pentru o altă ţară. Constanţa este oraşul 
meu... Ce pot să vă spun...despre cariera mea...? 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 O ştim, nu mai e nevoie. 
 
 Dl.Andrei Pavel 
 Vă mulţumesc că m-aţi primit aici! Mulţumesc şi domnului primar că m-a ajutat, şi 
oamenilor din jurul lui! Acuma...da...mai mult nu ştiu ce să vă spun. Acum nu cred că...Am mai mari 
emoţii decât când joc tenis. 
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 Dl.Tiberiu Nemet 
 E foarte bine că am avut un schimb de replici, dacă n-am avut un schimb de mingi. Pentru 
noi e un lucru îmbucurător că dl Pavel e în mijlocul nostru. Domnu’ Pavel, noi vă urăm succes în 
activitatea dumneavoastră. 
 
 Dl.Andrei Pavel 
 Vă mulţumesc ! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Andrei Pavel 
 Vă urez succes şi...nu ştiu ce să vă mai spun. Merci mult! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Mulţumim, domnului Pavel! Să-l aplaudăm! 
 
 Aplauze, în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Doamna consilier Băsescu şi domnul consilier Butnaru...! 
 
 D-na Doiniţa Lenuţa Băsescu 
 Eu vreau să îl felicit pe... 
 
 Se fac comentarii în sală.(Luaţi microfonul.) 
 
 D-na Doiniţa Lenuţa Băsescu 
 Sund consilier PD-L. Ultima şedinţă, pentru mine, este astăzi. Cu toţii avem modele, şi mai 
ales tinerii, şi încurajez tinerii. Vreau să fiţi deschis, şi mă refer la dumneavoastră, domnu’ Andrei 
Pavel, în ceea ce priveşte exemplul pe care îl veţi da copiilor. Copii... Tineretul are nevoie de 
modele, şi dumneavoastră sunteţi un model, şi aş dori ca să aveţi o colaborare cu copii din şcoli, cu 
studenţii...Vă urez succes şi numai bine în continuare şi sunt mândră că sunteţi „Cetăţean de onoare” 
al municipiului Constanţa. 
 
 Dl.Andrei Pavel 
 Mulţumesc mult de tot! 
  
 Dl.Aurel Butnaru 
 Deci, sunt întrutotul de acord cu acordarea titlului de “Cetăţean de onoare” domnului Andrei 
Pavel, mai ales că este din sat cu mine şi mă bucur că cineva din satul meu a ajuns atât de departe. 
Sper ca în continuare să se implice în sportul românesc şi spun asta pentru că am auzit că se retrage. 
Sincere felicitări ! Mă bucur că existaţi şi vă mulţumesc că  prin activitatea dumneavoastră aţi făcut 
recunoscută ţara şi oraşul nostru. 
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 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ primar, că tot vorbi domnu’ consilier Butnaru. Eu cred că dacă dl.Pavel are, pe 
viitor, în intenţie să creeze o şcoală de tenis, eu cred că în strânsă legătură cu municipiul Constanţa, 
respectiv cu cei care conduc, şi vor conduce destinele municipiului Constanţa pe viitor, să-i facem o 
favoare şi împreună cu dl.Andrei Pavel să punem în Constanţa, având în vedere faptul că i-am 
acordat titlul de „Cetăţean de onoare” al municipiului Constanţa domnului Pavel, împreună cu 
dânsul să facem o şcoală de tenis „Andrei Pavel” la Constanţa. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Mulţumim de propuneri şi se vor lua în considerare, pe viitor, aceste probleme, domnu’ 
consilier! Domnu primar... 
 Vă rugăm frumos, votul este secret. Aţi primit buletinele de vot pentru această hotărâre. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Până când adună buletinele de vot, vreau să vă spun că am discutat cu Andrei şi o să înceapă 
o colaborare, aşa cum a spus şi doamna Băsescu, pentru că el este şi trebuie să fie un model pentru 
tinerii noştri. O să începem o colaborare, în Constanţa, cu copii şi cu tinerii şi, în măsura în care 
Andrei va dori şi vom găsi şi soluţia, poate, eu ştiu?, îl determinăm să facă şi o şcoală de tenis în 
Constanţa. Oricum, avâd în vedere că în ultima perioadă, aţi văzut, avem succese remarcabile în 
domeniul sportului, avem succese remarcabile în domeniul handbalului, a voleiului, care a făcut 
eved, o să începem,  înţeleg, să avem succese şi în rugby, e păcat să nu promovăm şi tenisul, mai 
ales că avem o asemenea valoare care provine din rândul nostru. 
 
 Se fac comentarii  în sală. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Aş dori să vă spun un singur lucru: copilul meu cel mare, începând de astăzi, va fi foarte 
fericit, joacă tenis de la vârsta de 5 ani iar modelul aţi fost dumneavoastră, când o să-i spun că v-am 
cunoscut personal.  Pentru că nu aveţi idee cât de mult aţi făcut, psihic, pentru aceşti copii. Deci, i-aţi 
ajutat enorm şi sper că o veţi face în continuare. 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Felicitări! Îl meriţi cu prisosinţă, Andrei, pentru tot ce ai făcut! Felicitări! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Comisia pentru numărarea voturilor...vă rugăm frumos! 
 
 Dl.Nicolae Bileca 
 Vreau să-l felicit, în numele Consiliului, pe Andrei, cât şi în nume propriu. Îl cunosc de când 
era mic. Într-adevăr, este un model pentru copii Constanţei, în primul rând, chiar şi pentru fiică-mea, 
care a fost campioană europeană la tenis de câmp. Vreau să aduc la cunoştinţa tuturor constănţenilor 
şi colegilor mei de consiliu că de zece ani, de cinsprezece ani Constanţa dă jumătate din echipa 
naţională a cupei DAVIS a României la tenis de câmp, începând cu Costea, Pavel, Moraru şi 
Petrovici. Sunt patru jucători care constituie jumătate din echipa naţională de tenis a României. 
  
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm să ne permiteţi să vă comunicăm rezultatul votului: 26 de voturi. Deci, în 
unanimitate, votat „Cetăţean de onoare” dl.Andrei Pavel. Să-l felicităm! 
 
 Aplauze în sală. 
 
 Dl.Andrei Pavel 
 Vă mulţumesc mult de tot ! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Am termnat cu tine. 
 
 Dl.Andrei Pavel 
 Eu vă urez baftă şi vă mulţumesc mult de tot! 
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Permiteţi să continuăm. La iniţiativa domnului preşedinte al comisiei de turism, dl.Moga, 
consilier, colegul nostru, a fost trimisă o scrisoare către Instituţia Prefectului, domnului Dănuţ 
Culeţu, care a onorat această invitaţie, şi o scrisoare către Direcţia Apelor Române Dobrogea-Litoral, 
de la care nu avem nici confirmare, nici prezenţă, vizavi de şedinţa din 27 februarie 2008 în care s-a 
discutat PUZ-ul plaja de la Mamaia. Domnul prefect, dl.Culeţu ne-a onorat cu prezenţa pentru a 
lămuri, pentru a îşi aduce răspunsul la întrebările dumneavoastră vizavi de ce se întâmplă pe plaja de 
la Mamaia. Domnu’ consilier Moga, vă rugăm frumos! 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 În primul rând, vreau să vă mulţumesc, domnule prefect, pentru promptitudinea cu care aţi 
venit astăzi la invitaţia noastră. Mi-am permis, în numele comisiei de turism să vă fac această 
invitaţie pentru că, cum aţi văzut cu toţii, în perioada 1-3 Mai am avut parte de turişti la Mamaia în 
comparaţie cu alte staţiuni. Nu că ne-am bucura foarte tare că alţii, practic,  n-au avut turişti, dar m-
am bucurat că în Mamaia au venit foarte mulţi turişti. Vizita pe care am făcut-o pe plaje a fost o 
vizită neplăcută pentru că, în urma şedinţei pe care am avut-o în 27 februarie, aici, în faţa 
dumneavoastră, domnul prefect şi domnul director al Apelor Române au luat o hotărâre...au 
promis...s-au obligat, ca să puneţi ordine pe plaje şi să respectăm PUZ-ul care l-am votat. Cu 
stupoare, am constat că nu că nu s-a făcut nimic ba, dimpotrivă, au apărut şi alte lucruri, tiribombe, 
alte construcţii şi aşa mai departe. Acum, după cum îl cunosc eu pe dl.Culeţu, am fost şi colegii, 
suntem şi prieteni, eu l-am cunoscut ca un om serios, sunt convins că nu din cauza dumnealui s-a 
întâmplat treaba aceasta pe plaje. Dar, spre surprinderea mea, vinovatul lipseşte, pentru că... 
vinovatul fiind  Direcţia Apele Române Dobrogea-Litoral....Pentru că...dacă era prezent astăzi, dădea 
şi explicaţii. Aşa, o să fim nevoiţi să-l întrebăm pe dl prefect dacă dumnealui  cunoaşte de ce s-a 
întâmplat... 
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 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Vă mulţumesc foarte mult pentru invitaţie şi să fiţi convinşi că voi răspunde întotdeauna 
invitaţiilor pe care, eventual, le voi primi de la Consiliul Local, pentru că, aşa cum am spus în 
intervenţia precedentă, eu cred că numai printr-o solidatritate a autorităţilor locale şi a celor care 
conduc aceste autorităţi locale putem într-adevăr să rezolvăm problemele comunităţii. Punctual, la 
această problemă ridicată de dl.Moga, aş vrea să vă spun un lucru legat de Instituţia Prefectului, 
pentru că Instituţia Prefectului nu-şi poate permite să demoleze, pentru că nu este abilitată să 
demoleze, după cum foarte bine ştiţi. Dacă Instituţia Prefectului vrea, într-adevăr, să creeze o 
solidaritate a tuturor în realizarea, în foarte bune condiţii, a unor servicii de calitate în turism, aici pot 
să fiu  de acord 100%cu dumneavoastră şi salut şi eu la acest demers de a realiza, într-adevăr, în 
acest an, pe plaja constănţeană, un serviciu de calitate. Acuma, haideţi să vedem cum putem să 
facem acest lucru, pentru că, după părerea mea, ar trebui să continuăm aşa cum am început-o, şi m-
am bucurat foarte mult că aţi înţeles şi am avut o discuţie foarte fructuoasă, foarte deschisă, foarte 
amicală şi cu finalitate. Cred că la fel ar trebui să continuăm, pentru că eu nu cred că ar trebui să 
încercăm să găsim vinovaţii. Poate că sunt şi vinovaţi, şi putem să discutăm şi acest lucru, dar haideţi 
să vedem ce putem face împreună.  
 Eu am avut o discuţie cu Apele Române, să ştiţi. Dacă discutăm strict după lege, de cine are 
abilitate să demoleze: conform Legii 50, vorbim de Primărie. Dacă într-adevăr Apele Române nu 
sunt exonerate şi ele pot face acest lucru. Haideţi să vedem până unde merge autoritatea fiecăruia şi, 
de ce nu, n-am  realiza echipe comune stând la masă şi discutând împreună, cum stăm şi acum, să 
vedem ce facem şi ce mai avem de făcut cu cei care, din păcate, nu vor să asculte, într-adevăr, şi să 
se încadreze în prevederile PUZ-ului. Apele Române, dacă am întrebat-o, şi e argumentul acesta care 
este pe undeva valabil deşi poate fi demontat şi cred că va fi, că anul trecut a fost o chestie cu 
totul...sau o problemă cu totul şi cu totul specială. Pentru că, ştiţi şi dumneavoastră problema, nu 
vreau să ajung acolo, pentru că acesta este motivul pentru care discutăm împreună, să nu mai 
ajungem în situaţia de anul trecut când nu a fost nevoie de autorizaţii de construcţii şi aşa mai 
departe şi au fost făcute unele care au rămas şi acuma urmează să fie demolate.  
 Poziţia mea este clară în acest domeniu. Împreună cu dumneavoastră, dacă doriţi pot iniţia eu 
acest demers, putem să ne întâlnim săptămâna viitoare şi cu operatorii, şi cu Apele Române, şi cu 
Primăria pentru a expune punctul nostru de vedere clar în ceea ce priveşte PUZ-ul zonei Mamaia. 
 Dacă vom avea o acţiune comună, Prefectura şi serviciile deconcentrate care pot şi ele 
contribui, Primăria cu serviciul de control şi aşa mai departe, Apele Române, care are contracte cu 
operatorii, sunt convins că toţi cei care vor încerca să găsească o ieşire, nu o vor mai găsi. Pentru că 
una din cauzele pentru care au existat unele construcţii pe plaje a fost că unii şi-au găsit refugii într-o 
parte sau în alta, şi ştiţi foarte bine acest lucru. Ori elementul, în domeniul acesta important, ar fi 
acţiunea noastră comună. Putem să ne întâlnim şi mâine sau când... vrem şi cum doriţi 
dumneavoastră, pentru a le pune în vedere acestor oameni că până la 15 mai ar trebui să înceteze... 
 Aceasta ar fi o propunere pe care eu o fac, repet, pornind de la ideea, cum foarte bine a spus 
domnul Moga, că vrem, împreună, să rezolvăm problema turismului constănţean. Vă mulţumesc ! 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ preşedinte, vreau să zic şi eu... 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm, domnu’ consilier ! 
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 Dl.Tiberiu Nemet 
 Vreau să zic şi eu două vorbe, vizavi de ceea ce se întâmplă la ora actuală pe plaja din 
Mamaia. Deci, dacă vă aduceţi aminte, în urmă cu câteva luni, domnul prefect Dănuţ Culeţu a 
solicitat Consiliului Local al Municipiului Constanţa înţelegere pentru ca, împreună, să rezolvăm 
situaţia critică în care se află turismul din staţiunea Mamaia, generat, sigur, de ceea ce se întâmplă pe 
plaje. A venit...a urmat punctul de vedere al Apelor Române, respectiv al domnului director Babu, 
care, în opinia mea, să-mi fie iertată poziţia – nu prea se deosebeşte cu nimic de dl.Manafu, doar că 
n-are mustaţă, da?, şi ne-a explicat că, domn’e, în urma unei analize amănunţite, n-am putut să 
respectăm propunerile pe care le-a făcut Consiliul Local al Municipiului Constanţa în PUZ, au mai 
rămas, pe ici pe colo, anumite construcţii care, în perioada imediat următoare, urmează să se 
încadreze. Dacă vă aduceţi aminte?!  
 Deci, domnu’ prefect, din punctul meu de vedere, să ştiţi că mingea nu este la noi. Plaja  se 
află în administrarea Apelor Române. Noi am aprobat, din punct de vedere urbanistic, PUZ-ul , 
spunându-ne punctul de vedere, spunând, într-adevăr, ceea ce vrem să se afle....iertaţi-mă, pe plan. În 
schimb, din păcate, Apele Române au intere ascunse, care... în declaraţii, sigur, nu-i întrece nimeni, 
se scuză că, domn’e, au apărut peste noapte, că nu ştiu ce s-a întâmplat şi aşa mai departe. Ori, să-mi 
fie iertată poziţia, nimic nu apare pe plaje fără ştiinţa lor. Sigur, dumneavoastră, ca prefect al 
judeţului Constanţa, aveţi în subordine Inspectoratul Teritorial în Construcţii, care este abilitat de 
lege să vegheze asupra modului în care cei care construiesc respectă în totalitate legislaţia. Mergând 
mai departe, din punctul meu de vedere, sigur, şi noi avem, conform Legii 50, atribuţii în materie de 
disciplină în construcţii, ori, cred că dumneavoastră, şi în special dl.Babu, dumneavoastră prin a îi 
cere domnului director Babu ca, în cel mai scurt timp, să desfiinţeze, pe cale administrativă, 
construcţiile ilegale de pe plaje. Şi acest lucru eu cred că este benefic pentru turismul românesc, mai 
ales că staţiunea Mamaia este o bază, dacă vreţi, comercială a oraşului Constanţa. 
 Îmi pare rău că trebuie să spun chestia asta, dar, pe mine personal, domnul director Babu de 
la Apele Române m-a dezamăgit. Şi m-a dezamăgit datorită faptului că, personal, eu şi ceilalţi 
colegi, şi dl.Moga şi ceilalţi colegi de la PSD au susţinut Planul Urbanistic Zonal şi l-au sprijinit pe 
dl.Babu să-şi ducă la îndeplinire mandatul de director la Apele Române. Vă mulţumesc! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Înainte de a lua dumneavoastră cuvântul....nu, n-am nevoie, că se aude prost, vreau să spun şi 
eu câteva cuvinte. Vreau să-l salut şi să apreciez venirea domnului prefect. În acelaşi timp însă, 
vreau să vă spun că o consider o mare sfidare la adresa Primăriei-instituţia Consiliului Local, a 
primarului şi a prefectului faptul că un director nu a răspuns invitaţiei. Deci, răspunde invitaţiei 
prefectul judeţului şi un simplu director de direcţie nu catadicseşte să răspundă unei invitaţii scrise, 
făcută de Consiliul Local. Atunci când a avut nevoie să fie votat PUZ-ul plajei Mamaia, directorul 
venea şi stătea pe-aicea, printre scaune şi printre mese, cocoşat, doar, doar îi aprobăm PUZ-ul. A fost 
şi la comisii, a discutat, s-a prezentat la două şedinţe, a făcut promisiuni, a garantat. Nu a garantat în 
faţa dumneavoastră că în cinci zile vor dispărea construcţiile ilegale de pe plaje ?! Despre ce 
discutăm acum?! 
 Eu vreau să vă spun aşa, din punct de vedere administrativ: - 1 -  domnu’ prefect, nu în 2007 
s-a construit fără autorizaţie de construcţie printr-o derogare de la lege, ci în 2006; - 2 – toate 
construcţiile care au fost făcute pe plaje, au fost întâi somate, ulterior amendate, s-au făcut procese 
verbale, s-a dat sistarea lucrărilor. Pot să vă pun la dispoziţie, în 10 minute, toate amenzile şi toate 
somaţiile care s-au dat. Însă, ele au fost atacate în instanţă. Legea spune că atacul în instanţă, 
Ordonanţa 2, suspendă orice măsură, până la judecată, de către noi. Dar Apele Romăne sunt 
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administratorii, ei au contracte de concesiune. Dacă respectivul concesionar al plajei nu respectă 
clauzele contractuale, reziliază contractul şi îl dă afară de pe plaje. Ceea ce n-a făcut-o! Ca să jucăm 
acum ping-pong, Consiliul Local cu Prefectura, cu Apele Române, că, unde, să ne întâlnim, să 
ne...Cui să ne prezentăm, şi cine să prezentăm, PUZ-ul, care este o lege locală ?! Noi trebuie să-i 
invităm, şi dumneavoastră consilieri, operatorii privaţi să-i rugăm să respecte o lege locală? Mie mi 
se pare de domeniul ridicolului! Un caraghioslâc! Ea este lege, a trecut de Prefectură, trebuie 
respectată. Cel care este administratorul plajei, trebuie să o ducă la îndeplinire. Eu vă garantez că 
dacă plaja era administrată de Consiliul Local nu purtam o asemenea discuţie. Atât am avut să vă 
spun. Mulţumesc ! 
 
  
 Dl.Nicolae Moga 
 Încă o dată vreau să subliniez. Îmi pare extraordinar de rău de poziţia ingrată în care se află 
prefectul judeţului, dar vreau să vă spun că din discuţia pe care am avut-o cu operatorii de plaje, cu 
câţiva din operatorii de plaje, am ajuns la concluzia că directorul Babu nu vrea, domnu’ prefect. Nu 
vrea, şi foloseşte numele dumneavoastră. Se foloseşte de numele dumneavoastră, spunând că este 
rudă cu dumneavoastră, şi nu vrea...sau nu poate, pentru că urechile mi-au auzit şi alte poveşti cum 
că, dacă iei şpagă foarte mare, n-ai cum să demolezi, să-l obligi pe-ăla să ....Acuma, sigur, astea sunt 
zvonuri, da?! Vedeţi, se foloseşte de numele dumneavoastră şi în numele dumneavoastră zice: 
„Pleacă, domn’e, de-aici, cu comisia dumitale de turism şi de administraţie publică, că n-o să 
demoleze nimeni atâta timp cât prefectul ne-a pus aici.” Deci, foloseşte numele 
dumneavoastră...folosindu-se de numele dumneavoastră....Deci, mie îmi pare extraordinar de rău de 
lucrul ăsta, şi v-am spus. Încă o dată, îmi pare rău de situaţia în care sunteţi, pentru că n-
aveţi....intenţionat. Si, dacă vreţi să vă mai spun, eu, dacă eram prefectul judeţului Constanţa, îl 
dădeam afară! Îl suspendam! Pentru că este...deconcentrată, la mâna dumneavoastră, nu?! 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Nu. Atenţie ! Deci, vreau să fac nişte precizări înainte...Unu: Apele Române nu sunt servicii 
deconcentrate. Aveţi grijă! Apele Române sunt direct în subordinea Ministerului Mediului, da?! 
Deci, să... dacă cineva a tras o concluzie, lucrul ăsta să se clarifice acum, în momentul acesta. 
Intervenţia pe care a făcut-o prefectura este în sensul în care ceea ce s-a întâmplat în anii precedenţi, 
şi nu mai vreau să revin, să nu se mai întâmple. Pentru că este vorba, până la urmă, de noi toţi, cum 
foarte bine aţi spus şi dumneavoastră. Merg mai depate. Dacă domnul Babu susţine nişte inepţii, voi 
avea grijă să am o discuţie personală cu dânsul pe tema aceasta. Nu suntem rude, în maniera în care 
explică dânsul că prefectul poate acoperii nişte abuzuri sau ilegalităţi. Niciodată! Niciodată nu se va 
întâmpla acest lucru. Eu am sugerat însă altceva şi v-am rugat altceva, v-am cerut, de altfel,  ca să vă 
gândiţi la varianta în care experienţa mea de până acuma a dovedit acest lucru. Repet, fără o acţiune 
comună, îşi vor găsi fel de fel de umbrele cei care au...Şi ştiţi foarte bine ce spun. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ prefect, acţiunea comună este...buldozerul ! 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Exact, domnu’... Dar numai că, înainte de a pune buldozerul va trebui, atât Primăria, cât şi 
Prefectura, cât şi Apele Române şi alte servicii deconcentrate să dea un comunicat clar şi precis în 
acest sens. Fără echivoc! 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnu’ consilier Stroe, vă rugăm! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Stimate colege, stimaţi colegi, vreau să salut şi eu prezenţa domnului prefect la şedinţa 
Consiliului Local Municipal. Dânsul...nu este prima dată când acceptă şi onorează invitaţiile şi vreau 
să-i mulţumesc ! În opinia mea, în concepţia mea, aceasta înseamnă respectul domnului prefect faţă 
de Consiliul Local Municipal şi vreau să vă mulţumesc! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Respectul este reciproc. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vorbesc de Instituţia Prefectului care ne onorează şedinţele, şi sunt convins că programul e 
foarte încărcat. 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Astăzi, da. 
  
 Dl.Felix Stroe 
 Mi-ar place....şi mă uit cu tristeţe la locul de lângă domnul primar şi, personal, mă simt jignit 
de faptul că un Consiliu Local al Municipiului Constanţa nu poate fi onorat cu prezenţa domnului 
director Babu. Este o chestie care este absolut jignitoare. Nu vreau să întăresc ceea ce a spus domnul 
primar, şi-i cer scuze domnului primar că mă refer totuşi la problema asta, dar este absolut jignitoare 
atitudinea domnului director Babu care nu are timp, dânsul nu are timp pentru această şedinţă a 
Consiliului Local Municipal. Mi-aduc aminte...Şi ... Acum ştim ce înseamnă sintagma  solidarităţii 
autorităţilor locale. Este o sintagmă foarte normală pentru anul 2008, este o sintagmă europeană. 
Această sintagmă, a solidarităţii autorităţilor locale, ca şi data trecută când ne-a convins .......Dânsul 
ne-a convins. Cuvântul dânsului a contat, ca şi garanţie morală,  ne-a convins, totuşi,  să aprobăm 
aceste posibilităţi, să dăm o dată drumul la...normalitate. Se vede însă că nu contează discuţiile astea 
în Consiliul Local dacă nu suntem cu toţii la discuţii. O discuţie presupune un dialog. Dacă nu ne 
onorează, la acest dialog, dl.Babu, cum să fim solidari cu dânsul? Părerea mea este că dl.director 
Babu şi-a văzut sacii în căruţă acum şi......caracter mic, dumnealui, nu mai are nevoie de noi până la 
viitoarea modificare a PUZ-ului şi se gândeşte că poate nici nu va mai fi dânsul director atunci şi ce 
rost mai are să-şi piardă timpul cu noi.  Eu nu-mi permit, pentru că-l respect în mod deschis pe 
domnul prefect, şi nu-mi permit să fac reproşuri şi să, doamne fereşte, să-l jignesc pe domnul 
prefect,  dar vreau, cu respect, să vă aduc aminte, că pentru mine, consilier,  a contat mult cuvântul 
dumnealui, pe care ni l-a dat aici, că dânsul va asigura şi  va supraveghea ca cea ce s-a promis să se 
respecte. Dacă Primăria este vinovată, şi cred că este vinovată Primăria faţă de această situaţie, că nu 
amendează zilnic, cu maximul amenzii, pe dl.Babu. Zi de zi să-l amendeze, până când se rezolvă  
situaţia. Da’ noi putem să facem....vizavi de respectul domnului Babu faţă de dl.prefect....Păi, 
domnul prefect probabil că ar vrea să se ţină de cuvânt şi să ne garanteze... dar se vede că dl.Babu...      
Dacă ştia că este aici prefectul judeţului şi nu este dânsul, cu atât mai mult l-aş fi... 
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 Am o propunere şi vă rog respectuos.... vă rog, domnule preşedinte, să fie supusă la vot. Eu 
nu mai am niciun fel de încredere în onoarea acestui director de la Apele Române. S-a dovedit un 
om lipsit de onoare, s-a dovedit un om lipsit de capacitate, s-a dovedit un om în care nu putem avea 
încredere........Nu se ţine de cuvânt şi vă rog să facem o scrisoare, noi, Consiliul Local, către 
dl.director general........ de la Compania Naţională şi către Autoritatea Naţională de Turism în care 
cerem să fie demis, de urgenţă, acest director incompetent care pune în pericol sezonul estival 2008. 
Vă rog să supuneţi la vot. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Înainte....O intervenţie de 30 de secunde. Înainte de a vota, daţi-mi voie să vă citesc art.3, 
pct.3, alin.2, Legea 50/91, legea construcţiilor: „Proprietarul sau administratorul legal al terenului 
aparţinând domeniului public sau privat al statului va putea trece deîndată la desfiinţarea 
construcţiilor executate fără autorizaţie de construcţie.” Acesta este articolul de lege. 
 
 D-na Doiniţa Lenuţa Băsescu 
 Da, dar ei au procesul la... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Una este...Au proces cu noi, cu administraţia publică, nu cu proprietarul sau administratorul 
domeniului public al statului. 
 
 D-na Doiniţa Lenuţa Băsescu 
 Dacă am înţeles, în cinci zile urmau să-i avertizeze, referitor la intenţia de demolare, iar 
aceştia sunt...Deci, demolare care trebuia să se întâmple până pe 15 mai şi... 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Da, termenul e 15 mai, atât. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, noi putem demola, administrativ, pe domeniul public administrat de noi şi ei pot 
demola pe domeniul public administrat de ei. 
 
 D-na Doiniţa Lenuţa Băsescu 
 Şi dacă nu vor? ... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Asta am vrut să vă citesc: textul de lege. Cred că e clar. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ primar, ştiţi ce se întâmplă? Fiecare avem...cunoştinţe şi surse proprii, da?, de 
informaţii. Păi băieţii respectivi îi dau în judecată pe cei de la Apele Române înainte să le dea 
somaţia, domn’e! Ce dracu, ne ascundem după lege! Ne ascundem după...Construcţii ilegale... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Ăsta este alt articol, nu este demolare de autoritate.... 
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 Dl.Tiberiu Nemet 
 Daţi-mi voie un pic ca să vă spun că ceea ce se întâmplă la ora actuală pe plajă, se întâmplă 
cu acordul lui Babu, domne’e, ce dracu!? S-a făcut o propunere....Până la urmă, dacă noi suntem aici 
şi avem certitudinea că ceea ce hotărâm, hotărâm în cunoştinţă de cauză, în altă parte se întâmplă 
altceva! Îmi pare rău că trebuie să spun chestia asta! Şi am să mai fac o paranteză şi....vreau să spun 
că, într-adevăr, propunerea domnului Stroie este oportună. Şi, în al doilea rând, dacă cineva vorbeşte 
de construcţiile ilegale de pe plaje, vorbeşte despre Constanţa, domn’e, nu vorbeşte de DADL! 
Domn’e, uitaţi-vă la orice ştire, pe orice post de televiziune: „La Constanţa sunt construcţii ilegale 
pe plaje.”, nu zice că... în...moşia lu’.... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Babu. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 ....În moşia lu’ Babu, de la Apele Române, au răsărit construcţii ilegale; vorbeşte despre ceea 
ce se întâmplă la ora actuală în Constanţa. 
  Şi să-mi fie iertată opinia, domnu’prefect, dar atâta timp cât se află pe raza administrativ-
teritorială a municipiului Constanţa, ne interesează ce se întâmplă acolo! Deci, ne interesează, 
domn’e! 
 
 Dl.Culeţu Dănuţ 
 Normal. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Păi, şi de-asta avem poziţia asta şi de-asta, probabil, şi domnul consilier Stroe a făcut această 
propunere. 
 
 Dl.Culeţu Dănuţ 
 Cu o singură intervenţie...Şi iertaţi-mă, domnule preşedinte! Repet, dumneavoastră puteţi lua 
orice atitudine.  Consiliul Local are această autonomie, fără niciun fel de probleme. Dar eu vroiam să 
spun altceva. Legea 50, s-a făcut trimitere aici, într-adevăr, că şi proprietarul poate demola, dar nu 
uitaţi că şi consiliile locale, şi primăriile au atribuţii conform Legii 50. Pentru că, un certificat de 
urbanism şi o autorizaţie de construcţie poate emite numai consiliul local şi primăria, nu Apele 
Române. La demolare, într-adevăr, se poate şi primăria şi Apele Române, sunt de acord cu 
dumneavoastră. Acesta este motivul pentru care am spus că poate o întrunire comună şi o acţiune 
comună ar fi binevenită. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, eu nu vreau să....Domnilor, eu nu vreau să înţelegeţi greşit. V-am spus, şi vă pun la 
dispoziţie toate amenzile contestate în instanţă, noi nu putem demola administrativ... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Exact. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Pentru că nu este domeniul public administrat de noi. 
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 Dl.Tiberiu Nemet 
 Categoric! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
  Păi ce, există vreo construcţie în Constanţa, pe domeniul public sau privat administrat de 
noi, în picioare, fără autorizaţie !?! Dacă puteam, eu băgam buldozerul acuma şi, cât stăteam noi de 
vorbă la Consiliul Local, era măturată toată plaja! 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 E acelaşi lucru cu, construcţiile care sunt pe domeniile private ale cetăţenilor ! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Binenţeles! 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Construcţiile ilegale ! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Exact. Noi nu putem demola administrativ unde nu este proprietatea noastră sau domeniu 
public administrat de noi. Ei pot demola, cum v-am citit din lege. Să ...n-o sucim...! 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu  
 Domnu’ primar, dacă-mi permiteţi, există şi-o prevedere legală. Eu de ce cer acţiune 
comună? Citesc şi eu din prevederea legală... 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Acţiunea comună, era să fie Babu aici.  
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Articolul 30 din Legea 50... 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Asta-i acţiunea comună! 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ prefect, ţineţi palma unuia care nu merită! 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Nu, nu, nu ţin palma deloc! Şi vreau să spun, pentru  că a spus dl.Moga şi dumneavoastră  aţi 
făcut trimitere la nişte practici ilegale legate de...nu vreau să discut. Dacă dumneavoastră aveţi 
cunoştinţeă şi vă puteţi informa, vă rog să faceţi acest lucru, pentru că voi sesiza autorităţile 
administraţiei imediat, să ştiţi! Imediat, repet! 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Domnul prefect, noi considerăm că...cum să facem noi cercetare...? Trebuie să găsim 
procedee pentru rezolvarea acestei probleme. Asta este răsplata domnului Babu, de onorare a 
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promisiunii făcute în faţa Consiliului Local. Dacă dumneavostră spuneţi că nu puteţi să luaţi  nicio 
măsură împotriva acestui... că aparţine de Ministerul Mediului... 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Ceea ce pot să fac... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Se poate vorbi, ca un asemenea nesimţit... nu poate să conducă o direcţie din oraşul 
Constanţa. 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Voi face o adresă scrisă prin care... 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Mie mi se pare lipsit de bun simţ...absolut o crasă nesimţire la adresa Consiliului Local... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Nu este corect....Nu este loial...Şi-a făcut treaba, exact cum a spus colegul meu, dl.Stroie, şi-a 
văzut sacii în căruţă, îşi face treaba, promite că demolează şi apoi, Dumnezeu cu mila! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ preşedinte, prezenţa domnului prefect în această sală, da?, arată faptul că dânsul 
chiar vrea într-adevăr şi este interesat.... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Nu, serios, chiar vrea ca turismul din anul ăsta, în staţiunea Mamaia, să funcţioneze la 
parametrii...la standarde ridicate, ce să mai.... 
 
 Dl.Tudor Topor 
 Domnule primar.... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tudor Topor 
 Îmi permiteţi şi mie ?! Aş vrea să-l întreb pe dl.prefect câte întruniri ar vrea să, cum spune 
dânsul:”haideţi...Consiliul Local, Apele Române”, ca să putem rezolva aceste probleme? Am avut o 
întrunire, aceasta e a doua întrunire, la care dl.Babu, cu impertinenţă... 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu, e a treia. 
 
 Dl.Tudor Topor 
 Sau a treia... nu a apărut în această şedinţă. Chiar dacă se supără colegii mei de la...biroul... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tudor Topor 
 Eu sunt de acord cu poziţia domnului primar, sunt de acord cu poziţia colegilor din opoziţie. 
Şi vreau să vă zid, domnule primar, şi totodată şi Consiliului Local, că unul din motivele care m-au 
determinat să mă retrag de pe listele consiliului local a fost  prezenţa acestui Babu pe listele 
consiliului local. Vă mulţumesc frumos1 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aoleu...! 
 
 Se fac comentarii în sală. (O să-l avem şi coleg!) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm frumos, propunerea domnului consilier Stroe Felix să o supunem la vot. Şi, vă rog 
frumos, să vă spuneţi, prin vot, părerea vizavi de aceasta. 
 
 Dl.Cornelius Nădrag 
 Care va fi eficienţa votului nostru? Se vor demola construcţiile ilegale de pe plaje? 
  
 Dl.Felix Stroe 
 Să sperăm că da. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Să sperăm că da. Şi însuşi ideea că va fi viitor consilier, de-aia... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm, pentru propunerea domnului consilier Stroe Felix: 
 Cine este pentru? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem patru abţineri. S-au abţinut domnii consilieri: Rădulescu, Şerbănescu, Butnaru şi 
Nădrag. Deci, avem 4 abţineri, 20 de voturi pentru...şi lipsesc două voturi. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Considerăm că dezbaterea, pe acest subiect, este încheiată cu acest vot. Vă rugăm să 
continuăm convocatorul ordinar al şedinţei de astăzi. Mulţumim, domnului prefect, de prezenţă! 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Vă mulţumesc că mi-aţi permis să mă adresez! Vă mulţumesc, dumneavoastră domnule 
preşedinte, încă o dată şi tuturor cele bune! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Şi vă mai aşteptăm, domnu’ prefect! 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Cu mare plăcere! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm să continuăm! Punctul nr.1: 
 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Vă rog, doamna consilier! 
 
D-na Antonella Marinescu 

 Am un amendament la punctul 1. Am de citit cam mult, dar trebuie. Deci, am următorul 
amendament. 
 Pentru promovarea unor obiective de investiţii şi asigurarea bunei funcţionări a 
compartimentelor din cadrul Primăriei este necesară operarea unor modificări în lista de investiţii, 
anexa 3 la bugetul local, prin transfer în cadrul bugetului local.  
 Avem cap.51- studii şi proiecte: - se diminuează alocaţia bugetară de la poziţia 21 
„Proiectare blocuri locuinţe ieftine pentru tineri, inclusiv proiectare şi execuţie infrastructură 
aferentă” cu suma totatlă de 594 mii lei, care se transferă astfel: - 525 mii la cap.70 – dotări; - 69 mii 
la cheltuieli materiale. 
 Apoi, cap.61 – Dotări: - se introduce poziţia 1, obiectivul „motociclete” cu suma de 180 mii 
lei prin transfer de la cheltuieli materiale de la cap.61 şi cap.51. 
 La cap.70 – dotări, avem: 

- se modifică structura alocaţiei bugetare de 1.500 mii lei de la poziţia 11 „Ceasuri 
stradale” astfel: - 881 mii lei din fondul de rulment şi 619 mii lei din bugetul local; 

-  se diminuează poziţia 1 „Module-tip pentru comerţ artă populară” cu suma de 22 mii lei 
din fond de rulment care se transferă la cheltuieli materiale cap.51; 

- Se introduce poziţia 15 obiectivul „Macheta prezentare locuinţe ieftine” cu suma de 357 
mii lei prin transfer de la cap.51 C studii, poz.21; 
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- Se introduce poziţia 16 obiectivul „Soft prezentare locuinţe ieftine” cu suma de 95 mii lei 
prin transfer de la cap.51 C studii, poz.21; 

- Se introduce poziţia 17 obiectivul „Pavilion prezentare locuinţe ieftine” cu suma de 62 
mii lei prin transfer de la cap.51 C studii, poz.21; 

- Se introduce poziţia 18 obiectivul „Sistem prezentare locuinţe ieftine” cu suma de 11 mii 
lei prin transfer cap.51 C studii, poz.21. 

La cap.74 – studii şi proiecte avem: 
- se introduce poziţia 31 obiectivul „Concurs de soluţii pentru identificarea unei soluţii de 

reamenajare urbanistică şi arhitecturală a zonei peninsulare – Piaţa Ovidiu” cu suma de 
31 mii din fondul de rulment prin transfer de la poz.14 – „documentaţie tehnico-
economică pentru proiectul Centrul istoric al municipiului Constanţa-produs turistic 
internaţional, inclusiv elaborarea unor SF-uri privind reabilitarea şi remodelarea faţadelor 
din zona peninsulară, reabilitarea siturilor arheologice, construire de parcări în zona 
peninsulară etc.”. 

 De asemenea, se modifică art.15 din HCLM nr.65/2008 privind adoptarea bugetului 
municipal Constanţa, care va avea următorul conţinut: „ Cheltuielile pentru Cultură, Recreere şi 
Religie se aprobă la suma de 29.510 lei. Din totalul sumei de la acest capitol se aprobă suma de 800 
mii lei necesară cofinanţării unor evenimente ce se desfăşoară pe parcursul anului organizate de 
instituţii de învăţământ, de cultură, artă, etc. Cu aceste instituţii se vor încheia protocoale de 
colaborare.” 
 Acesta este amendamentul pe care îl propun. Mulţumesc frumos pentru atenţia cu care m-aţi 
ascultat!  
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm frumos să votăm amendamentul doamnei consilier. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Hotărârea în ansamblul ei, cu amendamentul respectiv. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.2: 
 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 
şi lista de utilaje independente pe anul 2008 ale SC Confort Urban SRL Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.3: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, precum 
şi contul de execuţie al veniturilor şi cheltuielilor din afara bugetului local, pe anul 2007.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.4: 
 „Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL 
Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.5: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.70/2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.6: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobafrea proiectului, faza studiu de fezabilitate, al 
obiectivului de investiţii „Construire grădiniţă cu orar prelungit” str.Traian (între bloc A2 şi 
bloc A3) Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.7: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea negocierii chiriilor spaţiilor aferente a 8 cluburi 
pentru pensionari.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
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 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Dacă vreţi, vă dau eu o explicaţie... 
 
 Se fac comentarii în sală. (S-a votat!...) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Am fi vrut noi. Ştiu că s-a votat, da’ ştiţi că-mi place ca lucrurile să fie clare. A venit 
dl.Samara, care-i proprietarul lanţului... şi a spaţiilor. Noi n-am fost de acord cu ea şi, de comun 
acord, am convenit ca să dăm comandă unui evaluator, să evalueze care sunt chiriile de pe piaţă. Ne-
a făcut o evaluare independentă şi ăstea sunt chiriile pe care le regăsim aici, că nu reuşeam să ne 
înţelegem cu dumnealui. Aşa, cu evaluatpr, nu mai poate fi nici o discuţie. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Mulţumim pentru explicaţie, domnului primar! Punctul nr.8: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanţa, aprobate prin HCLM 
nr.71/27.02.2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.9: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii la Centrul 
Social Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.10: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCLM nr.105/2007 referitor la 
ştatul de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Constanţa.”  

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.11: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru 
Revista Tomis.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.12 este retras. Punctul nr.13este retras de către iniţiator. Punctul nr.14: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe 2007, întocmite 
conform OMF 1752/2005, ale RAEDPP Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.15: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2008 şi a listei obiectivelor de insvestiţii pe anul 2008 ale RAEDPP Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.16: 
 „Proiect de hotărâre privind modicarea şi completarea Regulamentului de Organizare 
şi funcţionare al R.A.”Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa – anexa 1 la 
HCLM 85/2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? 
 
 Dl.Aurel Butnaru  
 Un moment, vă rog! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rog! 
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 Dl.Aurel Butnaru 
 Deci, domnilor colegi, probabil că v-aţi uitat pe documentaţia care însoţeşte acest proiect de 
hotărâre. Este vorba de obiectul de activitate al regiei noastre, deci al RAEDPP-ului.Ce se prevede în 
acest obiect de activitate, ca să vedeţi ce vrea să facă RAEDPP-ul: creşterea păsărilor, creşterea 
bovinelor, creşterea ovinelor şi caprinelor, a porcillor şi creşterea cămilelor, cultivarea fructelor 
tropicale şi netropicale, cultivarea fructelor citrice, tragerea la ....câteva obiecte de activitate 
prevăzute şi care nu-şi au rostul aici... prelucrarea combustibililor nucleari...prelucrarea...producerea 
de metale preţioase...metalurgia aluminiului...prelucrarea plumbului şi inclusiv 
cositorului....fabricarea de înalte...fabricarea de aeronave şi nave spaţiale....fabricarea vehiculelor 
de... 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Extacţia turbei, exctacţia sării, extracţia de minereuri de uraniu şi ... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
  
 Dl.Aurel Butnaru 
 Să mă ierte Dumnezeu!  Dacă RAEDPP-ul trebuie să facă aşa ceva, trebuie să fim cu toţii de 
acord, dar nu cred că...  
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnul consilier, dar acolo scrie că noi urmează să votăm regulamentul de funcţionare! 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Nu, uitaţi-vă pe.... 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Domnu’ consilier, vreţi să vă fac o propunere? Să aducă dl.Butnaru, de la firma 
dumnealui....înţelegeţi.... 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Statutul... 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Statutul de la firma dumnealui. Sunt convins că are acelaşi obiect de activitate... 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Toate îl au la fel... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Aurel Butnaru 
 Nu fiţi atât de convins...Cum să pună ca obiect de activitate ....fabricarea de nave 
spaţiale...sau extracţia de minereuri de uraniu şi toriu?! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Creşterea cămilelor! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Deci, noi votăm regulamentul de funcţionare al RAEDPP sau modificarea obiectului de 
activitate? 
  
 Dl.Aurel Butnaru 
 Deci, domnu’ consilier, dacă vă uitaţi pe... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Păi, v-am întrebat! 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 De ce mă întrebaţi pe mine, n-aţi semnat că aţi primit DC-ul?! 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Păi, da’ modificarea şi completarea... 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Eu propun să amânăm acest proiect de hotărâre pentru... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Amănaţi-o pentru viitoarea şedinţă de consiliu local, ca să poa’ să voteze şi dl.Babu... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Ce propuneţi, domnu’ consilier? 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Amânarea. Să scoată astea din proiect.... 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Cine este pentru amânarea proiectului? Împotrivă? Abţineri? 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Mulţumim! Continuăm.Punctul nr.17: 
 „Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea RAEDPP Constanţa şi 
transmiterea în administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, a clădirii în care 
funcţionează Grădiniţa nr.47 – str.solidarităţii nr.8 şi a terenului aferent, pe perioada derulării 
lucrărilor de extindere.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.18: 
 „Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?  

 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu, conform legii, toate taxele pe 2009...ele  au exact  aceeaşi valoare ca în 2008, cu o 
singură menţiune: pentru cei care plătesc la începutul anului se dă discount-ul maxim permis de lege, 
şi anume 10%. Până acum era de 5% şi de acum, pentru 2009, dăm 10%. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Deci, vă menţineţi...abţinerea, domnule consilier. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru, 2 abţineri. S-au abţinut d-na Băsescu şi dl.Moisoiu. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Continuăm. Punctul nr.19: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM nr.73/2008 pentru 
modificarea şi completarea HCLM 613/2006 privind aprobarea programului de coordonare a 
modalităţii de construire de lcouinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Domnul primar vrea să intervină. 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aici, domnilor, vreau să fac următoarele  precizări. Dumneavoastră aţi votat o anumită 
modalitate de tragere la sorţi pentru a ordona cele 16300 de cereri depuse pentru locuinţe ieftine. Am 
mai avut, între timp, discuţii cu membri comisiei, am avut şi cu dl.Butnaru şi am ajuns la concluzia 
că ar fi bine ca să găsim o altă modalitate de tragere la sorţi, mai inteligibilă, pentru cei 16000 de 
deponenţi. Şi acum venim, în hotărâre de consiliu, ca să vă propunem modificarea tragerii la sorţi pe 
care o votasem şi anume, în următoarea modificare extrem de simplă: la turbosuflanta de la Loto-
pronosport, pe care o vom închiria, se va trage un număr de ordine de la 1 la 16000. Admitem că va 
pica 7200. Acesta va fi renumerotat cu nr.1 şi va fi primul dosar, după care adăugăm 16: 7216 va fi 
numărul 2, 7232 nr.2 şi aşa mai departe, până când ...măturăm...toţi cei 16000. Cred că este o 
modalitate mult mai lesne de înţeles şi corectă şi, la fel, care nu lasă dubii. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Pentru această.....Vă rugăm frumos, pentru acest proiect de hotărâre... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Dacă mai sunt întrebări, nedumeriri...Nu cred. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Pentru acest proiect de hotărâre, vă rugăm frumos să aveţi consultări pe partide, pentru că, 
comisia este formată din: primarul municipiului Constanţa, care este şi va fi dl.Ştefan Radu 
Mazăre...Greşesc? Nu greşesc, da? 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Mai departe... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 La data extragerii. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica  
 La data extragerii. După aceea, un reprezentant al PSD, vă rugăm să propuneţi ca să votăm, 
un reprezentant al PNL, un reprezentant al PD.  
 
 Se fac comentarii în sală. (PD-L.) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Aşa scrie aici. PD-L. Şi un reprezentant al PRM. Vă rugăm frumos, consultările, propunerile 
şi după aceea votul. Pentru PSD, dl.Moga propune pe..? 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Marinescu Antonella. 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 La dumneavoastră, doamna Băsescu?  Vă rog ! 
 
 D-na Lenuţa Doiniţa Băsescu 
 Dl.Florin Gheorghe.... 
 
 Se fac comenarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 E consilier? 
 
 D-na Lenuţa Doiniţa Băsescu 
 Şi am să vă explic de ce... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Lenuţa Doiniţa Băsescu 
 Este reprezentant al partidului... 
 
 Se fac comentarii în sală. (Reprezentant PNL din actualii consilieri...) 
 
 D-na Lenuţa Doiniţa Băsescu 
 Am venit cu propunerea pentru că este un program pentru tineri... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Lenuţa Doiniţa Băsescu 
 Din această comisie să facă parte şi un tânăr, care va fi şi coleg în viitorul consiliu local. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Lenuţa Doiniţa Băsescu 
 Din punct de vedere profesional...este şi inginer şi economist... 
 
 Se fac cometnarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Este o comisie care va supraveghea stabilirea ordinii de prioritate... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ preşedinte, vreau să fac şi eu o remarcă. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rog! 
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 Dl.Tiberiu Nemet  
 Acuma, probabil, iniţiatorul acestui proiect de hotărâre, întrucât a propus ca din această 
comisie de supraveghere, da?, să facă parte câte un reprezentant al partidelor care sunt reprezentate 
în consiliu, nu a făcut-o degeaba. Pentru că noi, să-mi fie iertată poziţia, noi suntem cei care am 
adoptat această hotărâre, să se dea case ieftine tinerilor, iar noi trebuie să supraveghem dacă într-
adevăr ordinea este respectată şi dacă într-adevăr ...cei care sunt desemnaţi să supravegheze au într-
adevăr capacitatea... 
 
 D-na Ldenuţa doiniţa Băsescu 
 Este mai mult simbolică, această comisie. Iar prin faptul că... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet  
 Nu poa’ să fie simbolică, doamna consilier! 

 
 D-na Ldenuţa doiniţa Băsescu 

Cel puţin,  desemnarea unui tânăr în această comisie, este clar simbolică... 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
Nu-i simbolică, doamna consilier! 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Tiberiu Nemet 

 Locuinţele pentru tineri, din punctul meu de vedere, nu sunt simbolice. Eu consider că, într-
adevăr, cei care sunt îndreptăţiţi să aibă reprezentanţi şi să supravegheze modul în care se desfăşoară 
această activitate, sunt cei care au votat această hotărâre, respectiv, reprezentanţii Consiliului Local. 

 
Se fac comentarii în sală. 
 

 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Eu recunosc că m-am gândit că va fi un reprezentant din cadrul Consiliului Local. Mi s-a 
părut de la sine înţeles. Cum a fost redactată, nu ştiu, dar mărturisesc că la asta m-am gândit. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Uitati-vă, că scrie: un consilier. Eu aşa spun şi eu... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ primar, responsabilitatea nu poate fi încredinţată prin corespondenţă... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Aurel Butnaru 
 Domnul Nemet, da’ îmi pare rău! Dar atunci când numim în Consiliile de Administraţie, în 
regiile sau societăţile comerciale  ale Consiliului, de ce numim alţi oameni şi nu din consiliui? 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Revenim...Vă rugăm să ne ascultaţi! La anexa 2...Vă rugăm! La anexa 2, pct.3 spune aşa: 
„ordonarea aleatorie a solicitanţilor”. Trec mai departe. „Şedinţa publică va fi condusă de o comisie 
formată din: primarul municipiului Constanţa, un consilier local PSD, un consilier local PNL, un 
consilier local PD, un consilier local PRM, un reprezentant din partea Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie, un reprezentant din partea Direcţiei de Finanţe Publice Constanţa, un reprezentant din partea 
Arhiepiscopiei Tomisului, un reprezentant din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului. Consilierii vor fi desemnaţi de Consiliul Local într-una din şedinţele ordinare. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Corect.) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Deci, spuneţi un consilier. PRM-ul! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm, PRM-ul, pe cine propuneţi? 
 
 Dl.Tieberiu Nemet 
 Pe Adrian Itu. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Nu se ştie decă PRM-ul va intra în Consiliul Local...) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 PNL-ul! Dl.Butnaru, propuneţi din partea PNL-ului. PNL-ul pe cine propune? 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Rădulescu Victor. 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Din partea PD-L, pe Constantin Chirilă, cu toate că nu înţeleg această... 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Din partea PDL-ului, Chirilă Constantin. Vă rugăm frumos, citim componenţa: dl.primar 
Radu Ştefan Mazăre, d-na Marinescu Antonella, dl.Rădulescu Ilie, dl.Chirilă Constantin şi dl.Itu 
Adrian. Vă rugăm, la vot! Veţi primi buletine de vot. Mergem mai departe. 
 Punctul 20: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, faza de studiu de fezabilitate, al 
obiectivului de investiţii CONSTRUIRE LOCUINŢE IEFTINE PENTRU TINERI 
DESTINATE CUMPĂRĂRII ŞI LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE AFERENTE.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Domnul primar, care este iniţiatorul, completează. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Domnilor, eu vă invit să ne ridicăm şi să vă fac o prezentare de 3 minute în faţa machetei. 
 

 Primarul, însoţit de consilieri, se deplasează spre locul unde este expusă macheta viitorului 
cartier de locuinţe ieftine pentru tineri în care sunt precizate detaliat amplasamentele blocurilor,  
aleile, spaţiile de parcare, spaţiile verzi etc. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Mulţumim domnului primar pentru prezentare! Supun la vot hotărârea. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 21: 
 „Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Colegiului Carol I a 
obiectivului de investiţii „Extindere 4 săli de clasă şi supraetajare Grup Şcolar Carol I” 
Constanţa, pe perioada execuţiei lucrărilor de supraetajare.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 22: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Constanţa, în perioada 
01.06.-01.09.2008, cu SC MONTENAPOLEONE SRL în vederea realizării în comun în 
staţiunea Mamaia în 20 iunie 2008 a spectacolului-concurs MAMAIA-MILANO-NIGHT.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 23: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire imobil S+P+4E locuinţe cu 
spaţii comerciale la parter, str.Amurgului nr.35, teren în suprafaţă de 1125 mp, proprietate 
Ţigmeanu Viorel şi Silvia.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 24: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Etajare şi extindere spălătorie auto 
pentru spaţii administrative la etaj, str.Poporului nr.127, teren în suprafaţă de 294 mp,  
proprietate Oprea Petrică Constantin şi Mariana, Vizan Florin şi Iuliana Virginia, investiţie 
realizată de SC NOVA HOLDING SRL.” 

-   iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 25: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Extindere locuinţă parter cu P+1E, 
str.Nicolae Roşculeţ nr.4, teren în suprafaţă de 379 mp, proprietate Baboia Constantin şi 
Jenica.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 26: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire locuinţă P+1E+M, str.Ion 
Tăutu nr.18, teren în suprafaţă de 65,43 mp, proprietate Ali Sali şi Cîimet.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 27: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Extindere şi supraetajare locuinţă 
parter, Intr.Energiei nr.6, teren în suprafaţă de 199,30 mp, proprietate Amet Dincer şi 
Ghiulmer.”  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 28: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire ansamblu locuinţe colective 
2S+P+6-9E cu spaţii comerciale la parter, str.Eliberării zona Halta Traian, teren în suprafaţă 
de 8611,63, proprietate SC FIVE HOLDING SRL.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 29: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Extindere şi supraetajare cu 1E+M 
imobil parter pentru amenajare cabinet stomatologic cu locuinţă la mansardă, str.Topraisar 
nr.10, teren în suprafaţă de 126,30 mp, proprietate SC DENTAL EXPERT SRL.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 30: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Construire locuinţă P+1E, str.Andrei 
Mureşanu nr.41, teren în suprafaţă de 224 mp, proprietate Cişmaşu Alina-Paula.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 31: 
„Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Supraetajare imobil D+P+2E cu 1E, Cămin de 
nefamilişti, incinta PORT SNC, teren în suprafaţă de 32738,51 mp, proprietate Şantierul 
Naval Constanţa.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
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 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 32: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire imobil apartamente 
D+P+4E+M cu spaţii comerciale la parter, str.Corbului nr.7A, teren în suprafaţă de 722,94 
mp, proprietate Stamate Marius şi Clementina, Anastase George Eugen şi Agnes Alina.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 33: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Extindere şi supraetajare locuinţă 
parter cu 1E+M, bd.I.C.Brătianu nr.132, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Emilian 
Daniela şi Costel.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 34: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire locuinţă P+1E, str.Nucilor 
nr.18, lot A, teren în suprafaţă de 173 mp, proprietate Criciu Gheorghe şi florentina Alina.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 35: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Transformare pod în mansardă la 
imobil parter, str.Mihai Viteazu nr.71, teren în suprafaţă de 225 mp, proprietate Goşu Bocea 
şi Goşu Mihai.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 36: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire locuinţă Sp+1E+M, 
str.Călugăreni nr.11, teren în suprafaţă 140 mp, proprietate Mândră Ana Marica şi Giusepe 
Aurel.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 37: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire imobil apartamente P+3E, 
str.dumbrăveni nr.7, teren în suprafaţă de 273 mp, proprietate Stoian Claudiu.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 38: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire imobil apartamente 


