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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
 
 Încheiat astăzi, 25.07.2008, orele 12,00, în şedinţa ordinară  a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă: dl.primar Radu Ştefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, 23 de 
consilieri, funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate  al Primarului şi reprezentanţi ai 
mass-mediei. 
 Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform HCLM nr.304/2008, de domnul consilier 
Stoica Gheorghe. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, stimate domnule primar ! Bună ziua, 
doamnelor şi domnilor directori şi lucrătorilor din administraţia locală! Şedinţa noastră de astăzi, 
şedinţa ordinară, cuprinde convocatorul ordinar şi încă o ordine suplimentară. Vă rog să şi notaţi 
intervenţiile vizavi de convocatorul care are un număr de 87 de puncte. Vă rog să  notaţi, iniţiatorul 
a retras punctul 5,  punctul 6, punctul 7, punctul 73. Şi vă rog să notaţi o inadvertenţă, sub punctul 
75 nu s-a trecut un număr şi vă rog să-l notaţi: 75 bis. 
 Consultând convocatorul, vă rugăm să îl validaţi sau să îl invalidaţi. 
 Cine este pentru convocatorul prezentat? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumin! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Avem o ordine suplimentară şi, dacă nu aţi primit-o, vă rog să-mi permiteţi să o citesc eu: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – Construire anexă parter, str.Brotăcei nr.9, teren 
în suprafaţă de 186 mp, proprietate Gradea Carmen şi Viorel; 

 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
      2.   Proiect de hotărâre privind solicitare DNA; 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
      3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Extindere şi etajare locuinţă S+P, str.Nicolae       
            Grigorescu nr.67, teren în suprafaţă de 251 mp, proprietate Cuşa Tudora şi Gheorghe; 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
      4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Schimbare parţială destinaţie locuinţă în  
           sediu firmă, str.Mircea cel Bătrân nr.129, teren în suprafaţă de 647 mp, proprietate           
           Ninulescu Ion şi Silvia; 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
      5.  Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor RATC Constanţa la transportul urban de         
           călători în municipiul Constanţa; 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 



 2

  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire imobil P+2-3E spaţii comerciale şi 

birouri, str.Năvalnicului nr.9A, teren în suprafaţă de 95,60 mp, proprietate SC ALPIL STAR 
SRL; 

 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
  
7. Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui post de consilier; 

 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
8. Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier municipal a domnului Gheorghe 

Florin; 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Vă rugăm frumos să votăm, să validăm sau să invalidăm, această ordine suplimentară. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica  
 Vă mulţumim ! O rugăminte, către dumneavoastră, vă rog, să votaţi ca punctele 7 şi 8 de pe 
ordinea suplimentară să fie tratate împreună cu punctele 2 şi 3 din convocator, pentru practicitate, 
pentru o disciplină de convocator. 
 Vă rugăm, cine este pentru acest transfer a punctelor 7 şi 8 de la ordinea suplimentară pe 
convocator? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica  
 Ţinând cont că aţi fost informaţi şi aţi fost de acord, vă rugăm să ne începem activitatea. 
 La punctul 1, domnul consiler municipal Stroe Felix, îl rugăm frumos să vină să depună 
jurământul. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Subsemnatul Stroe Felix, consilier în cadrul Consiliului Lolcal al Municipiului Constanţa, 
în conformitate cu prevederile art.32 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ: 
 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanţa. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!” 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Avem o rugăminte: comisia de validare să se retragă pentru a studia dosarul celor care vor 
fi validaţi astăzi şi facem o pauză până când comisia hotărăşte şi validează viitorii consilieri. 
 
 

- X  - 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rog să-mi permiteţi să vă pun o întrebare, domnule Filişan. Aveţi cunoştinţă de motivul 
pentru care lipseşte domnul Popescu Ion ? Nu aţi fost convocaţi?! 
 
 Se fac comentarii în sală. (Trebuia să citească presa!) 
 
 D-na Marcela Enache 
 Dacă-mi permiteţi! Acum două zile, dl.Banias a sunat să întrebe de şedinţă, pentru că a 
văzut şi convocatorul care apăruse în presă, şi a întrebat şi de cele două validări, ale domnului 
Popescu şi a dumneavoastră, domnule Filişan,  şi l-am întrebat dacă mai este nevoie să vă  
anunţăm noi, telefonic. Mi-a spus că nu, pentru că vă anunţă dumnealui pe dumneavoastră şi pe 
dl.Popescu. 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Doamnă, regulamnetul prevede altă modalitate de convocare, nu aceea prin 
intermediul...orişicui, iar în convocator nu apare validarea mandatului domnului Cătălin Filişan sau 
validarea mandatului domnului Ion Popescu … 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Deci, îmi pare rău, noi am luat de bun ceea ce ne-a solicitat domnul Banias, pentru că 
dumnealui a sunat, şi a spus că vă va anunţa şi pe dumneavoastră şi pe dl.Popescu. 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Doamna secretar, şi Regulamentul şi Legea 215 prevede altă modalitate de convocare a 
consilierilor… 
 
 D-na Marcela Enache 
 Deci, dumneavoastră urmează să fiţi validaţi. Deci, n-aveam cum să vă convocăm altfel. 
Ceilalţi domni consilieri au fost anunţaţi, au fost convocaţi, au venit şi au semnat şi şi-au ridicat 
CD-urile. Deci, când veţi fi şi dumneavoastră validaţi, se va urma aceeaşi procedură. 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Deci, confirmaţi că nu am fost convocaţi pentru astăzi… 
 
 D-na Marcela Enache 
 Deci, nu convocaţi la fel cum au fost ceilalţi domni consilieri validaţi, dar convocaţi aţi fost 
prin telefon, fiindcă aţi fost anunţaţi… 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Dumneavoastră aţi spus mai devreme că nu m-aţi contactat nici măcar telefonic… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Deci, de la partid de la dumneavoastră. Dacă dl.Banias nu prezintă garanţie, îmi pare 
rău…că eu nu pot să desemnez, pe partid, de la dumneavoastră,  acum cine este, că este membru P-
DL…şi eu am contat pe cuvântul dumnealui. Îmi pare rău. 
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 Dl.Cătălin Filişan 
 Până la urmă aţi vorbit cu o persoană necunoascută la telefon... 
 
 D-na Marcela Enache 
 Da’ am să sun şi la partid, să cer şi telefoanele dumneavoastră, pentru că nu le am… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Domnu’….consilier, cum adică a vorbit cu o persoană necunoscută?! Păi, oricând vorbeşte 
la telefon cu o persoană necunoscută, că doar nu face expertiza vocii la telefon. Şi când vorbeşte cu 
dumneavoastră la telefon, tot cu o persoană necunoscută, până la urmă, vorbeşte! 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Convocarea, legal, se face prin alte mijloace… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Care, din mijloace ? 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Mijloace scrise… 
 
 Se fac comentarii în sală.(Când veţi fi consilier!) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, nu s-a publicat în ziar, n-a vorbit cu colegul dumneavoastră, dl.Banias? Ce-i aia “cu o 
persoană necunoscută”?! A fost director la APC, membru marcant al partidului… 
 
  Dl.Cătălin Filişan 
 Din convocatorul publicat în ziar nu aveam de unde să ştim… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci…nu…Eu am să vă spun poziţia mea, i-o şi spun doamnei Marcela Enache, ce este 
democratic şi legal şi dacă sunt toate documentele este normal să fiţi validaţi. Da’ nu să-i spuneţi 
femeii care lucrează de 12 ani în Primărie, şi avem pretenţia că ştie ce face, nu?, are studii de 
specialitate, nu ca specialiştii lui Morar de la DNA şi aşa mai departe, nici să-i spuneţi că nu ştie să 
facă…”a vorbit cu o persoană necunoscută”. Chiar mi se pare… nu vă supăraţi că vă spun, e o 
dovadă de impertinenţă, asta. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Deci, în concluzie, de dl.Popescu ştiţi ceva, urmează să vină, este sau nu este în localitate? 
Deci, nu ştiţi, da ? 
 
 Se fac comentarii în sală. (Îl validăm şi îl considerăm absent motivat.) 
 

- X -    
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, comisia de validare vă prezintă hotărârea pe care a luat-
o, hotărâre pe care vă rugăm ca şi dumneavoastră să o votaţi după cum vă dictează conştiinţa. 
Deci, comisia a hotărât validarea domnului Popescu Ion în funcţia de consilier municipal al 
oraşului Constanţa.  
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru şi o abţinere. Hotărârea a trecut. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Următorul validat de către comisia de validare este domnul consilier Filişan Cătălin. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. Îl invităm pe dl.Filişan să depună jurământul. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnu’ Filişan, vă rugăm frumos! 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Subsemnatul Filişan Cătălin Gabriel, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Constanţa, în conformitate cu prevederile art.32 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ: 
 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor oraşului Constanţa. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!” 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Următorul punct este:  
 “Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui post de consilier.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
 Dl.Cătălin Filişan 

 Vă rugăm să precizaţi şi care sunt motivele pentru care se declară vacant. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Doamnei Narciz Amza i s-a retras sprijinul politic. Dânsa nu a prezentat la comisia de 
validare niciun fel de contestaţie sau un alt document prin care …prin care să se apere, să 
spunem, într-un fel. Neprezentând nimic, comisia a constatat…. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Următorul consilier municipal, validat de către comisie, este dl.Gheorghe Florin, care o 
înlocuieşte pe d-na Amza Narciz. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. Hotărârea a trecut, urmează ca dl.Gheorghe Florin să depună 
jurământul. 
 
 Dl.Florin Gheorghe 
 Subsemnatul Gheorghe Florin, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului 
Constanţa, în conformitate cu prevederile art.32 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ: 
 „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanţa. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!” 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Mai avem o rugăminte la dumneavoastră, să fiţi de acord să începem cu punctul nr.13, 
pentru că, în ceea ce priveşte punctul nr.13, persoanele sunt chiar aici, afară, şi să meargă mai 
departe, să-şi facă programul. Deci, despre Poliţia Comunitară. Vă rugăm frumos să acceptaţi şi să 
aprobaţi să începem cu punctul nr.13. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.13: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM 58/2008 privind înfiinţarea Direcţiei  
Poliţiei Comunitare de Siguranţă Rutieră şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
La acest punct 13 o să primiţi buletin de vot, pentru a se constitui comisia respectivă. 
 

 D-na Marcela Enache 
 Se modifică doar componenţa comisiei, pentru că unii dintre membri care au fost votaţi 
iniţial nu mai sunt urmare alegerilor locale. 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Daci, dacă e da, rămâne DA; dacă e nu, se taie DA. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Da, aveţi DA şi Nu pe buletinul de vot. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, atunci, se votează şi cât numără….noi ne ducem să vedem ce am înfiinţat. 
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 Secretariatul distribuie buletinele de vot. Consilierii votează şi depun buletinele de vot la 
urnă. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Acum vă invităm afară să şi vedem ce-am votat. 
 

- X – 
 

 Consilierii, împreună cu primarul Radu Ştefan Mazăre şi şeful Direcţiei Poliţiei 
Comunitare, dl.Bălan Vasile, fac o trecere în revistă a personalului şi a echipamentului din dotare 
(maşini şi motociclete) aliniat în faţa clădirii.  
 

- X –  
 

 Dl.Gheorghe Stoica 
 Rezultatul votului este următorul: 

- dl.Radu Ştefan Mazăre   – 23 de voturi pentru; 
- dl.Bălan Vasile   - 23 de voturi pentru; 
- reprezentant Poliţia Muncipiului - 23 de voturi pentru; 
- reprez.Inspectorat Jandarmi  - 23 de voturi pentru; 
- dl.Moga Nicolae   - 22 de voturi pentru; 1 vot împotrivă; 
- dl.Pîrvulescu Valentin   - 22 de voturi pentru; 1 vot împotrivă; 
- dl.Popescu Răducu   - 23 de voturi pentru; 
- dl.Mitran Aurel   - 22 de voturi pentru; 1 vot împotrivă; 
- dl.Pândichi Cristian   - 22 de voturi pentru; 1 vot împotrivă; 
- dl.Dogan Claudiu   - 22 de voturi pentru; 1 vot împotrivă. 

  
 Comisia este votată. Felicitări! Să-şi ducă mandatul cu bine, pe următoarea perioadă, şi 
poliţia comunitară să fie în sprijinul tuturor cetăţenilor oraşului Constanţa. 
 Supun la vot hotărârea.  
 Cine este pentru? Impotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Mergem mai departe. Punctul nr.4: 
 “Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr.308/18.06.2008 privind 
constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului Local al municipiului 
Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 

 Vot secret. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Prin vot secret.  
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Până votăm, continuăm? Vă rugăm, punctul nr.8: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCLM nr.468/2002 pentru 
completarea HCLM nr.359/2001 privind numirea Consiliului de Administraţie la SC Confort 
Urban SRL Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Domnule preşedinte, am o rugăminte! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rog! 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Ţinând cont că am fost validat astăzi şi nu mi-au fost prezentate documentaţiile aferente 
proiectelor de hotărâri… 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă abţineţi… 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Vă rog să consemnaţi în procesul verbal că mă abţin la toate proiectele de hotărâri… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. S-a abţinut dl.Filişan. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnul Filişan vrea să se abţină de la toate proiectele, astăzi, nefiind în cunoştinţă de 
cauză fiind numit astăzi. Aveţi aici şi pentru abţinere. Continuăm, da? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Să facem precizările de rigoare. Pentru proiectul de la punctul 4, care priveşte completarea 
comisiilor de specialitate, este vorba de comisia 3 şi comisia 4. În ordinea în care au fost validaţi 
sau cum doriţi dumneavoastră să-i treceţi pe buletinele de vot, deci, dl.Popescu ar fi la comisia 3, 
dl.Filişan la comisia 4. Comisia 3, condusă de dl.Moga, este de servicii publice, comerţ s.a.m.d.,  
iar comisia 4 este comisia de cultură, învăţământ…În şedinţa următoare vom veni cu o nouă 
completare, pentru dl.Gheorghe. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.9: 
 “Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2008 şi obiectivului şi criteriilor de performanţă pentru anul 2008 ale SC Confort Urban 
SRL Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.10: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al RA “Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa – 
anexa 1 la HCLM nr.85/2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.11: 
 “Proiect de hotărâre privind subvenţionarea deficitului rezultat din administrarea 
locuinţelor destinate închirierii, construite de ANL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.12: 
 “Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectului principal de activitate al SC Ecosal 
SRL Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.13 a fost discutat. Punctul 14: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM 137/2008 pentru 
Asigurarea liberei circulaţii a autovehiculelor prin fluidizarea traficului pe drumurile 
publice de pe raza municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.15: 
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 “Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLM nr.254/2004 privind aprobarea 
vânzării directe a vehiculelor abandonaste sau fără stăpân aparţinând domeniului privat al 
municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Aici avem buletine de vot. 
 
 D-na Marcela Enache 

 Deci, şi aici avem buletine de vot pentru că, practic, dumneavoastră votaţi componenţa 
comisiei care şi ea s-a modificat urmare alegerilor de la 1 iunie. Deci, numai aceasta se modifică şi 
vă vom da buletine de vot. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Deci, vin buletine de vot. Putem continua, da ? Punctul nr.16: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi ştatului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanţa, aprobate prin HCLM 
nr.220/09.05.2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.17: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa, aprobat prin HCLM 
nr.558/2007.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.18: 
 “Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav pentru perioada ianuarie-iunie 2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.19: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea aplicării la “Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” şi aprobarea 
Studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivele de 
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investiţii din cadrul proiectului REABILITAREA ŞI EXTINDEREA SPŢIILOR VERZI 
DIN ZONA PARC TĂBĂCĂRIE – EXPOLOFORA DIN MUNICIPIUL CONSTANŢA.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.20: 
 “Proiect de hotărâre privind declararea ca obiectiv de interes public local “Programul 
municipal de construire locuinţe ieftine pentru tineri, destinate cumpărării şi Lucrări 
pregătitoare şi tehnico-edilitare aferente” precum şi aprobarea documentelor şi demersurilor 
necesare punerii în aplicare a acestui program – Ansamblu rezidenţial Baba Novac.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.21: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM nr.221/29.06.2006 
privind organizarea şi exercitarea auditului public intern în cadrul Primăriei Municipiului 
Constanţa, modificată şi completată  de HCLM nr.378/2007.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.22: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.597/2007 privind modificarea 
organigramei şi a ştatului de funcţii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte 
Venituri ale Bugetului Local.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.23: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Administraţie Europeană şi a 
cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul  Programului 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Capacităţii Administrative.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.24: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă P+1E+M, 
str.Răsuri nr.108, teren în suprafaţă indiviză de 120 mp, proprietate Diaconu Cristinel şi 
Mariana.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.25: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă D+P+1E+M, 
str.Ion Raţiu nr.37, teren în suprafaţă de 215 mp, proprietate Enache Iancu şi Maria.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.26: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Supraetajare locuinţă parter cu 1E+M, 
str.Olteniei nr.32, teren în suprafaţă de 195,75 mp, proprietate Bacuiani Gheorghe.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.27: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere locuinţă P+1E cu P+1E, 
str.Mihai Eminescu nr.53A, teren în suprafaţă de 127 mp, proprietate Hariton Ion.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.28: 
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 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – Construire locuinţă P+1E şi extindere 
locuinţă parter, str.Frunzelor nr.150, teren în suprafaţă de 408 mp, proprietate Giuglea 
Gheorghe şi Anica.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.29: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere locuinţă parter cu P+1E, 
str.Andrei  Mureşanu nr.22A, teren în suprafaţă de 207,45 mp, proprietate Azis Neniuan.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.30: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Schimbare regim de înălţime locuinţă 
de la P+M la P+1E+M, str.Luntraşului nr.8, teren în suprafaţă de 253 mp, proprietate Regep 
Sinan şi Dervis Sevim.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.31: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – Construire imobil P+M Depozit şi 
birouri, str.Comarnic nr.72 lot 1, teren în suprafaţă de 1003 mp, proprietate SC ELDO 
SERVICE SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.32: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere locuinţă parter, str.Tabla 
Buţii nr.84, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Cîju Iancu şi Maria.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.33: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă P+M, str.Emil 
Racoviţă nr.56, teren în suprafaţă de 135 mp, proprietate Nani Marius Laurenţiu şi Cristina 
Luciana.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.34: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Amenajări interioare şi supraetajare 
locuinţă P+1E – intrare în legalitate, str.Ion Alexandrescu nr.30, teren în suprafaţă de 206,50 
mp, proprietate Tartău Iulian şi Carmen.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Vă rog frumos, domnu’ consilier ! 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Noi am instituit o regulă din mandatul trecut deja, şi pe care vrem să o păstrăm în 
continuare, în sensul că înainte de intrarea spre aprobare în consiliu a oricărui PUD sau PUZ se 
verifică în teren dacă au început sau nu lucrările, pentru că, evident, nu au autorizaţie de construire 
la momentul ăsta. Deci, avem câteva cazuri, şi o să mă opresc la fiecare dintre ele la momentul 
respectiv, în care au început lucrările. Au fost amendaţi, pentru a intra în legalitate. Şi, în acest caz,  
nu a făcut dovada plăţi amenzii. Deci, vă propun amânarea lui până la plata amenzii. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Cine este pentru amendamentul domnului….?  
 
 Dl.Constantin Matei 
 Numai puţin! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rog! 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Iniţiatorul nu sunteţi dumneavoastră ? În sensul că dumneavoastră le instrumentaţi şi le 
introduceţi pe ordinea de zi… Dacă nu sunt în regulă de ce le mai introduceţi? 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Da, ei vin cu solicitarea, noi facem constatarea în teren, se aplică amenda dacă au început 
lucrările, pentru a putea intra în legalitate, şi până la introducerea proiectului în consiliu le acordăm 
acest răgaz pentru a face dovada plăţii amenzii. În acest caz nu au făcut dovada şi propun 
amânarea. 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Cine este pentru amânare? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.35: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.324/2006 privind aprobare PUD 
– Construire hală producţie bere, str.Industrială nr.1, teren în suprafaţă de 47422,32 mp, 
proprietate SC HEINEKEN ROMÂNIA SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.36: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire imobil D+P+1-2E birouri şi 
locuinţă, str.Dr.Marcovici nr.3 bis, teren în suprafaţă de 131,75 mp, proprietate SC ELYS 
DESIGN SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.37: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire imobil apartamente P+2E 
cu garaj şi spălătorie auto la parter, str.Făgetului nr.11, teren în suprafaţă de 218 mp, 
proprietate Cocărgeanu Anton şi Ecaterina.” 

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

  
 Dl.Victor Manea 
 În 200 de mp vrea să facă şi spălătorie auto? 
 
 Se fac comentarii în sală. 
  
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Documentaţia este în regulă, are toate avizele. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Nu are acordul vecinilor… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 D-na Luiza Elena Popa 
 Documentaţia este în regulă, are toate avizele pe care le-am solicitat.La faza de PUZ nu a 
fost cerut acest acord, dar se va cere la eliberarea autorizaţiei. 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 La faza de autorizare se cere şi acordul vecinilor. Dacă nu îl are, nu se eliberează 
autorizaţia. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.38: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Schimbare destinaţie locuinţă S+P+2E 
în cabinete medicale, str.Poporului nr.39, teren în suprafaţă de 147 mp, proprietate Coia 
Dumitru şi Elena.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.39: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere şi supraetajare locuinţă 
parter cu 1E+M, str.Zorilor nr.8, teren în suprafaţă de 182 mp, proprietate Urziceanu 
Ştefan, Urziceanu Nicolae Ştefan şi Arsineta.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.40: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă P+2E, str.Petru 
Vulcan nr.48A, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Iuseim Ismail şi Sultana.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
  
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Vă propun amânarea din aceleaşi considerente ca la punctul anterior. 
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
  
 



 17

 Dl.Constantin Matei 
 Aici fac şi eu o observaţie. Mi se pare o suprafaţă foarte mică pentru a se construi o 
casă….sunt o sută de metri… 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 La punctul 40?  
 
 Dl.Constantin Matei 
 Da. 
  
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Sunt 200 de metri. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 La 41, poate! Suntem la punctual 40. Deci, se solicită amânarea. 
 Cine este pentru amânare? Vă mulţumim frumos! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.41: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă D+P+1E, str.Ion 
Ionescu de la Brad nr.12 A, teren în suprafaţă de 112 mp, proprietate Dan Iulian.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Domnu’ consilier, la asta vă refereaţi dumneavoastră. 
 
 Dl.Constantin Matei 

 Da, dar dacă este în regulă, sunt de acord. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim frumos! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.42: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă S+P+1E+M, 
str.Dionisie cel Mic nr.13, teren în suprafaţă de 198 mp, proprietate Gâţă Taşcu şi Ileana.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.43: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă P+1E şi garaj auto, 
str.Alexandru Vlahuţă nr.26, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Petru Julieta.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
  
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Solicit amânarea. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnul consilier solicită amânarea.  
 Cine este pentru amânare? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.44: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere şi mansardare locuinţă 
parter pentru schimbare funcţiune în restaurant, str.Oborului nr.29, teren în suprafaţă de 
450 mp, proprietate Rădulescu Dan.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.45: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă P+1E, str.Ion 
Tăutu nr.26 lot 1, teren în suprafaţă de 250 mp, proprietate Rădulescu Paul.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.46: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Supraetajare locuinţă parter cu 1E+M, 
str.Baba Novac nr.22, teren în suprafaţă de 112 mp, proprietate David Mihai.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
  
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Solicit amânarea. N-a plătit amenda. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnul consilier solicită amânarea proiectului.  
 Cine este pentru amânare? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim frumos! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.47: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere şi mansardare locuinţă 
parter, str.Răchitaşi nr.76, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Naver Violeta.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.48: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă S+P+1E, str.Eugen 
Lovinescu nr.13, teren în suprafaţă de 461mp, proprietate Vlăsceanu Cornelia.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.49: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire imobil S+P+3E, locuinţe, 
birouri, comerţ şi depozitare, str.Cumpenei nr.4B lot 1, teren în suprafaţă de 1048,46 mp, 
proprietate SC ELSACO CONSTRUCT SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.50: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Supraetajare locuinţă parter cu 1E+M, 
str.Ion Roată nr.26 lot ½, teren în suprafaţă de 69,91 mp,  proprietate Velicu Andreea.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.51: 
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 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Recompartimentare şi mansardare 
locuinţă parter, str.Dobrogei nr.51 bis, teren în suprafaţă de 105 mp, proprietate Caraman 
Taşcu şi Elena.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.52: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere locuinţă parter – intrare în 
legalitate, str.Talazului nr.22, teren în suprafaţă de 255 mp, proprietate Cuşa Stere şi Zoiţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Amânare. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 

 Cine este pentru amânare? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.53: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire anexă parter, str.Pescăruş 
nr.12 bis, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Şoavă Valerica Maria.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.54: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Desfiinţare parţială şi mansardare 
locuinţă parter, str.Maior Gh.Murea nr.26A, teren în suprafaţă de 163,80 mp, proprietate 
Dragomir Marin şi Mihaela.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.55: 
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 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere şi supraetajare locuinţă 
parter, str.Peneş Curcanul nr.4A, teren în suprafaţă de 195 mp, proprietate Mocanu Doru şi 
Luciana Izabel.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.56: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere şi mansardare locuinţă 
parter, bd.I.C.Brătianu nr.53A, teren în suprafaţă de 203 mp, proprietate Dobrescu Nicolae 
şi Doiniţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.57: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere spaţiu comercial parter, 
str.B.P.Haşdeu nr.55B, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Vlahbei Gheorghe şi 
Maria.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.58: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.658/2005 privind aprobare PUD 
– Extindere şi mansardare locuinţă parter, str.Frunzelor nr.134, teren în suprafaţă de 199,43 
mp, proprietate Preda Elisaveta şi Preda Marcel.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 

 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Amânare. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Cine este pentru amânare? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.59: 
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 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere şi mansardare locuinţă 
parter, str.Libertăţii nr.14, teren în suprafaţă de 190 mp, proprietate Niculae Adrian şi 
Claudia Cornelia.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.60: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.556/2006 privind aprobare PUD 
– Construire sediu administrativ P+4E şi parcaje acoperite, str.Celulozei nr.5-7, teren în 
suprafaţă de 1295,53 mp, proprietate SC IMSAT DOBROGEA CONSTRUCT SRL pus la 
dispoziţia PF Petrescu Traian.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.61: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă P+1E, 
str.Mugurului nr.96D, teren în suprafaţă de 121 mp, proprietate Gherghescu Marian Cătălin 
şi Nicoleta.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.62: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţe cuplate P+1E+Mp, 
str.Prel. 8 Martie nr.16 bis, teren în suprafaţă de 275 mp, proprietate Fudulea Vanghele şi 
Maria.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.63: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire imobil S+P+1E alimentaţie 
publică şi birouri, str.Interioară nr.2, teren în suprafaţă de 7800 mp, proprietate SC CUB 
INTERNATIONAL SB SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
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 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.64: 
 “Proiect de hotărâre privind  modificarea HCLM nr.401/2005 privind aprobare PUD 
– lotizare pentru locuinţe, zona Căminului de Pensionari, str.Lt.Economu lot 6/1, teren în 
suprafaţă de 200 mp, proprietate Ciutacu Daniela.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.65: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Amenajare cabinet medical  fizioterapie 
şi reumatologie la parterul locuinţei existente P+M, str.Ion Lahovari nr.51, teren în 
suprafaţă de 126,86 mp, proprietate Urzică Sorin şi Lavinia.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.66: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Extindere mansardă pe toată suprafaţa 
parterului la locuinţa existentă P-P+M, str.Vasile Lupu nr.15, teren în suprafaţă de 122,09 
mp, proprietate Filip Anca.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.67: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – Construire şopron utilaje agricole şi 
depozit ambalaje produse agricole, extravilan zona Palas, parcela A 80/1/2 şi A 80/1/3, teren 
în suprafaţă totală de 5601,55 mp, proprietate SC DAKO DISTRIBUTION SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.68: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Mansardae locuinţă D+P+1E – intrare 
în legalitate, str.Petre Ispirescu nr.34, teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate Kruci Faust 
şi Liliana.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 A plătit amenda. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 A plătit amenda. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.69: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Schimbare regim de înălţime locuinţă 
de la P+1E+Pod la P+1E+M – intrare în legalitate, str.Chilieri nr.39, teren în suprafaţă de 
300 mp, proprietate Ali Ghiulnar.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Aici propun amânare. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 La 69, domnul consilier intervine cu un amendament de amânare. 

 Cine este pentru amânare? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.70: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire bloc locuinţe P+4E, 
str.Prel.Nicolae Grindeanu nr.11, teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate Ionescu George 
Roberth şi Loneta.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.71: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.387/2007 – intrare în legalitate 
privind aprobare PUD – extindere şi mansardare locuinţă parter, str.Mr.Gh.Murea nr.22, 
teren în suprafaţă de 59,5 mp, proprietate Neagoie Eugenia.” 
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- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 A plătit. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.72: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Consolidare locuinţă parter şi 
supraetajare cu 1E+M, str.Vasile Lupu nr.6A, teren în suprafaţă de 143 mp, proprietate 
Omeroglu Fikret şi Sare.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.73 este retras. Punctul 74: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă Dp+P+1E+M, 
str.Banu Mihalcea nr.66, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Belu Iulian Virgil şi 
Tania Elena.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.75: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire locuinţă Sp+P+1E, str.Emil 
Racoviţă nr.47, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Vlădescu Adrian şi Luminiţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.75 bis: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.504/2005 – intrare în legalitate 
privind  aprobare PUD – Construire locuinţă P+1E, str.Ion Andreescu nr.28, teren în 
suprafaţă de 163 mp, proprietate Anton Stere şi Elena.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
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 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Propun amânarea. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Cine este pentru amânare? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.76: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire imobil locuinţe D+P+3E, 
zona Compozitori, careul X, lot 24, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Stercu Tănase 
şi Iţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.77: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire imobil D+P+4-5E, spaţii 
comerciale, birouri şi locuinţe, str.Atelierelor nr.38, teren în suprafaţă de 421,98 mp, 
proprietate SC ALLCLASS SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru; 2 abţineri. S-au abţinut dl.Filişan şi dl.Nemirschi. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.78: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire imobil  D+P+2-3E birouri şi 
locuinţe, str.Dobrilă Eugeniu lângă bl.G 7, teren în suprafaţă de 386,23 mp, proprietate SC 
RADA GROUP INVESTMENT SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.79: 
 “Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru?  
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 Dl.Constantin Matei 
 Mai scoateţi sau mai băgaţi ceva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Le prindem în inventar. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Sunt prinse în inventar. Se prind în inventar. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru; 2 abţineri. S-au abţinut dl.Filişan şi dl.Matei. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.80: 
 “Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea Inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru; 2 abţineri. S-au abţinut dl.Filişan şi dl.Matei. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.81: 
 “Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru; 2 abţineri. S-au abţinut dl.Filişan şi dl.Matei. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.82: 
 “Proiect de hotărâre privind darea în gestiune delegată către SCIL Confort Urban 
SRL Constanţa a unei suprafeţe de teren.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere.  
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.83: 
 “Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa a terenului în 
suprafaţă de 400,00 mp situat în str.Baba Novac, aparţinând domeniului privat.” 
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- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru; 2 abţineri. S-au abţinut dl.Filişan şi dl.Matei. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Pentru staţia aceea de pompare… 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Staţia de pompare de apă… 
 
 D-na Marcela Enache 
 Pentru cartierul de locuinţe… 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Investiţie RAJA. Staţia de pompare care va deservi tot… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Va deservi mai multe cartiere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.84: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacţiei dintre Municipiul Constanţa şi 
Stoica Gheorghe.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Eu mă abţin. 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru; 3 abţineri. S-au abţinut dl.Filişan, dl.Stoica şi dl.Matei. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.85: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din cuprinsul Tranzacţiei anexă la 
HCLM nr.435/24.09.2007.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere.  
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.86: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri 
imobile (terenuri sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere.  
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.87: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu de depozitare a 
mijloacelor fixe (materiale necesare amenajării secţiilor de votare, panouri electorale, 
accesorii serviciul de salvamar, panouri de închidere a cluburilor de vară pe timpul iernii 
etc.) şi obiecte de inventar ce aparţin Primăriei municipiului Constanţa, pe o perioadă 
nedeterminată, în suprafaţă de 700 mp.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim frumos! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere.  
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Ordinea de zi ordinară este încheiată. Ordinea suplimentară, pe care am votat-o. Vă rog să-
mi permiteţi să încep cu punctul 1: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – Construire anexă parter, str.Brotăcei 
nr.9, teren în suprafaţă de 186 mp, proprietate Gradea Carmen şi Viorel.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim ! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru; 2 abţineri. S-au abţinut dl.Filişan şi dl.Manea. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.2: 
 „Proiect de hotărâre privind solicitare DNA.” 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Solicită cineva amănunte? Vă rugăm! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Este vorba de o adresă primită de la DNA, pentru investigaţii pe care le-au făcut dumnealor 
la RADET Constanţa cu privire la domnul director Rachieru – o tranzacţie pe care dumnealor au 
încheiat-o în urma unei licitaţii. Au considerat că acele mijloace fixe pe care le-au cumpărat nu 
corespund Caietului de sarcini…Ceva de genul acesta. Da. Motiv pentru care li se impută o 
anumită sumă de bani şi… 
 
 Dl.Nicolae Nmeirschi 
 Fără a avea o expertiză… 
 
 D-na Marcela Enache 
 Si, fără a exista o expertiză în spate, solicită Consiliului Local să precizeze dacă se 
constituie sau nu ca parte civilă în acest dosar. După cum aţi văzut, proiectul de hotărâre 
redactează, scanat,  şi punctul de vedere pe care comisia 5 şi l-a format, şi este cuprins în 
conţinutul hotărârii. Este că, atâta  timp cât nu există o expertiză, Consiliul Local nu se poate 
constitui ca parte civilă, deci, nu-şi poate spune un punct de vedere. 
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 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Regia este în subordinea Consiliului Local. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Păi, atunci, ar trebui să ne constituim ca parte civilă. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Pe ce bază? Trebuie să existe o expertiză.) 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Eu agreez punctul de vedere al comisiei juridice. De ce ? Pentru că este una din tehnicile 
DNA-ului, dacă vreţi, prin care diverse personaje de acolo, mai mult sau mai puţin competente, îşi 
dau cu părerea asupra valorilor. Vă vorbesc acuma în nume personal, dacă vreţi, nu în calitate de 
persoană publică. Chestiunea aceasta, cu evaluarea şi stabilirea preţului de piaţă, este o chestiune 
care se face de specialişti. România a aderat deja la  standardele internaţionale, iar ceea ce se 
întâmplă actualmente la DNA, şi în acest caz şi în multe alte cazuri de notorietate pe care le 
cunoaşteţi, nu este decât o formă de a “ne da cu părerea”. Drept pentru care, eu, cel puţin, nu sunt 
de acord cu chestiunea asta până când nu apare o expertiză, care în mod normal se practică şi s-a 
practicat şi în multe alte dosare cu vapoare, cu trenuri, cu mai ştiu eu ce. Din expertiză s-a 
demonstrat dacă da sau nu. Dar numai întocmite de către specialişti. Până atunci, până nu există 
acest document care să fie semnat de un om de specialitate, să spună:”Domnilor consilieri, poftiţi, 
om autorizat a stabilit chestia asta, că e mai ieftin, e mai scump, e pe stânga, e pe dreapta.”, eu nu 
pot să cred pe oricine care vine de pe stradă, ca şi în cazul DNA-ului, care nu este autorizat şi nu 
are specialişti autorizaţi în cazul ăsta, să ne povestească nouă despre valori care sunt mai mari sau 
mai mici. 
 
 Se fac comentarii în sală.(Şi prejudicii….) 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Şi prejudicii. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Aveţi perfectă dreptate, dar …. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.George Papari 
 În această situaţie, dumneavoastră sunteţi pe deplin convins că e vorba de un prejudiciu? 
Poate fi un prejudiciu sau nu poate fi un prejudiciu…. 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Deci, merg pe ceea ce a spus domnul avocat. Are prezumpţia de nevinovăţie. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Ca să mă constitui parte civilă, deja înseamnă că  sunt un adversar al lui. Eu  consider că nu 
este vinovat. Dacă cineva vine, autorizat, şi-mi spune:”Băi, există suspiciunea că omul ăsta a 
făcut…un prejudiciu… 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Prin expertiza respectivă… 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Prin expertiză. Atunci, da, sunt de acord. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Dar poate că are nevoie de sprijinul nostru, spre exemplu… 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Asta este o cu totul altă discuţie. Deci, noi discutăm acuma dacă ne constituim sau nu parte 
civilă. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm, la vot. Cine este…? Domnul consilier Moga. 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Acuma, dacă domnul consilier a zis că se abţine de la proiecte…aş vrea să facem o scenetă 
de teatru. Eu sunt procuror şi dumneavoastră sunteţi consilier. Vă constituiţi parte civilă, da?, şi 
suntem la anchetă şi eu vă întreb:” Domnu’ consilier, pe ce bază dumneavoastră ştiţi dacă s-au 
cumpărat pompe cu preţul adecvat sau nu?” Puteţi să răspundeţi? 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Domnu’ consilier, nu suntem la teatru aici. 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Nu, dar vă rog să răspundeţi. 
 
 Se fac comentarii în sală.  
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnu’ Moga, oricum, domnul Filişan… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm frumos! Domnul Filişan, la începutul şedinţei, a declarat că se abţine la toate 
punctele… 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Şi acum votez împotrivă. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Domnilor consilieri, vă rog să… vă rog să…apelăm la bunul simţ şi la consecvenţă. Să ne 
aducem aminte că am mai refuzat o cerere a DNA-ului din acelaşi motiv că nu au prezentat o 
expertiză efectuată de un expert autorizat, judiciar, care să specifice cuantumul prejudiciului 
respectiv. Vă rog să fim consecvenţi şi atâta vreme cât nu ne prezintă un argument juridic, 
temeinic privind prejudiciul sau lipsa unui prejudiciu, noi ne abţinem. Noi nu spunem că există sau 
că nu există. Ne abţinem. Dar nu ne putem pronunţa… 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Mulţumim, domnule consilier, şi vă împărtăşim ideea. La vot. 
 Cine este pentru?  
 
 Se fac comentarii în sală. (Pentru ce?) 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Să comunicăm la  DNA că nu… 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Că nu ne constituim parte civilă. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Exact. 
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Deci, se comunică că nu se constituie parte civilă Consiliul Local Municipal Constanţa. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Deci, asta se supune la vot. 
 
 Se fac comentarii în sală. ( Până nu se prezintă o expertiză…) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Binenţeles, până…dacă nu se prezintă … 
 Cine este pentru? Împotrivă?  
 
 D-na Marcela Enache 
 Deci, avem 21 de voturi pentru; o abţinere… 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Păi, ce faceţi domnu’ avocat? Parcă vă abţineaţi?! Aţi dat în… 
 
 Dl.Cătălin Filişan 
 Am vrut să mă abţin, dar… 
  
 Se fac comentarii în sală. 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere. A votat împotrivă dl.Filişan şi s-a 
abţinut dl.Manea. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Da, trebuie să îi dăm în scris domnului Filişan….ca să-şi aducă aminte ce a spus… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Da. Continuăm. Punctul 3: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Extindere şi etajare locuinţă S+P, 
str.Nicolae Grigorescu nr.67, teren în suprafaţă de 251 mp, proprietate Cuşa Tudora şi 
Gheorghe.” 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. S-a abţinut dl.Filişan. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul  nr.4: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ  -  Schimbare parţială destinaţie 
locuinţă în  sediu firmă, str.Mircea cel Bătrân nr.129, teren în suprafaţă de 647 mp, 
proprietate Ninulescu Ion şi Silvia.” 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. S-a abţinut dl.Filişan. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul  nr.5: 
 “Proiect de hotărâre privind majorarea tarifelor RATC Constanţa la transportul 
urban de  călători în municipiul Constanţa.” 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru; 1 vot împotrivă, 1 abţinere. A votat împotrivă dl.Manea şi s-a 
abţinut dl.Filişan. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul  nr.6: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire imobil P+2-3E spaţii 
comerciale şi birouri, str.Năvalnicului nr.9A, teren în suprafaţă de 95,60 mp, proprietate 
SC ALPIL STAR SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. S-a abţinut dl.Filişan. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm să şteptaţi să anunţăm şi rezultatul votului…Comisia de numărare a voturilor! 
Oricum, vă mulţumim foarte mult pentru cooperare şi aşteptăm ca hotărârile votate de către noi, 
consilierii, să fie benefice pentru cetăţenii oraşului Constanţa. Vă mulţumim foarte mult, dar 
rămâneţi să anunţăm votul… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Stimaţi colegi, permiteţi-mi să vă anunţ rezultatul votului de la punctul 4, care este 
următorul: 
 - Popescu Ion – comisia nr.3  - 23 de voturi pentru; 
 - Filişan Cătălin – comisia nr.4  - 23 de voturi pentru. 
 Supun la vot hotărârea. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 La punctul 15 avem următorul rezultat: 
 - Stan Gabriel  - 21 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă; 
 - Memet Bilghin - 23 de voturi pentru; 
 - Pilat Ionel  - 23 de voturi pentru; 
 - Fetislam Dayan - 23 de voturi pentru; 
 - Bratu Felix  - 23 de voturi pentru; 
 - Radu Dumitru - 23 de voturi pentru; 
 - Sburlan Alina  - 23 de voturi pentru. 
 Vă rugăm să votăm şi hotărârea. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Declar închise lucrările şedinţei de astăzi. Vă mulţumesc pentru participare! 
 
 
        PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
 
  
 SECRETAR,          Gheorghe Stoica 
 
           Marcela Enache 
 
  


