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ROMANIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
      
 
 
 
 
     PROCES-VERBAL 
 
 
 Incheiat astazi, 22.01.2006, orele 12030 in sedinta extraordinara a Consiliului Local Municipal 
Constanta. 
 La sedinta participa: dl.primar Radu Stefan Mazare, dl.viceprimar Nicolae Nemirschi, 
dl.viceprimar Gabriel Marius Stan, d-na secretar Marcela Enache si 24 de consilieri. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Buna ziua ! Declar deschise lucrarile sedintei de azi. Lipsesc 4 consilieri: dl.Arghir, dl.Foca, 
dl.Chirila si dl.Marin. Deci,au ramas, de data trecuta, cateva puncte pe ordinea de zi, pe care nu le-am 
putut vota. Acestea sunt: 
 1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local municipal pe anul 2006; 
 2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al SCIL 
Confort Urban SRL; 
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al 
RATC Constanta’ 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al 
RADET Constanta; 
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al SC 
Ecosal Constanta; 
 6. Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL; 
 7. Proiect de hotarare privind modificarea HCLM nr.282/29.09.2004 referitor la acordarea de 
facilitati, la transportul urban de calatori in municipiul Constanta, si altor categorii de pensionari, ca 
masura de protectie sociala; 
 8. Proiect de hotarare privind modificarea HCLM nr.18/2004 (care modifica HCLM nr.3/2002) 
refweritoare la acordarea unei sume fixe de 1.500.000 lei persoanelor care au implinit varsta de 80 de 
ani si sotilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie. 
 Supun la vot ordinea de zi pentru astazi. 
 Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
  
 Dl.Aurel Butnaru 
 Era aprobata din sedinta trecuta. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Incepem cu: 
 “Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local municipal pe anul 2006.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Luari de pozitie, va rog frumos! 

  
 Dl.Aurel Butnaru 
 Asteptam propuneri din partea executivului…. 
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 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Nu, nu, nu…astept luari de pozitie din partea dumneavoastra si eu am sa-mi spun un punct de 
vedere dupa luarile dumneavoastra de pozitie, la final. 
 Dl.Nurhan Ali 
 Noi am asteptat ziua de astazi  pentru ca, colegii nostri, au spus ca vor dezbate…Sa spuna 
dumnealor prima data… 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Aveti cuvantul, domnu’ consilier Butnaru! 
 
 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Ar fi bine sa vorbim la microfon, va rog frumos, fiecare dintre consilierii care are de spus ceva, 
pentru ca este o chestiune importanta, sunt cei de la presa, vor sa urmareasca, sa se auda, sa poata 
inregistra. 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Doamna prededinta, daca imi permiteti, ii cedez microfonul, domnului Butnaru, imediat. Noi 
am inteles ca aceasta amanare de sedinta a fost la propunerea colegilor nostri si la faptul ca asteptam 
vizita…Deci, am facut o invitatie domnului prefect ca sa vina in Consiliul local  sa dezbatem impreuna 
aceasta diminuare de buget. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Domnu’ Butnaru, va rog ! 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Da’, domnu’ consilier, doamna presedinta, domnul prefect a venit sau vine ? 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Domnul prefect nu a venit. 
 
 Dl.Victor Ilie Radulescu 
 Daca-mi dati voie ! Ati facut o invitatie scrisa ? Trebuia o invitatie scrisa… 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Eu am vrut sa-i fac domnului prefect o invitatie scrisa, dar am primit confirmare de la 
secretarul dansului, prin telefon, ca astazi, la ora 12,00, domnul prefect va fi aici. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 D-na presedinta, o institutie serioasa este Consiliul Local al Municipiului Constanta, care l-a 
invitat, prin vot, sa participe la sedinta de duminica. Deci, eu…Mie mi se pare, cu toate ca se va supara 
domnul consilier Radulescu, dar Consiliul Local al Municipiului Constanta este o institutie serioasa…. 
 
 Se fac comentarii in sala. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Dar eu am primit confirmare, prin telefon, repet, de la secretarul domnului prefect, ca astazi, la 
ora 12,00,  dansul va fi aici. Mai mult de atat nu pot sa va spun. 
 
 Dl.Nicolae Bileca 
 Da’ eu cred ca trebuie sa mergem, totusi, cu amabilitatea…Este suficient un cuvant dat. E un 
angajament luat. Nu trebuie inscrisuri… 
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 Se fac comentarii in sala. 
 
 Dl.Nicolae Bileca 
 Trebuie sa functioneze…amabilitatea, ca principiu… 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 In situatia pe care Primaria ne-a anuntat-o, prin doamna director economic, este o mica eroare, 
in sensul ca prin hotararea judecatoreasca nu s-a anulat taxa asupra mijloacelor de transport pentru 
persoane fizice in intregime, s-a anulat numai taxa pentru mijloacele de transport de marfa apartinand 
persoanelor fizice de peste 12 To. Cum acestea nu cred ca sunt atat de multe in municipiul Constanta, 
nu cred ca este vorba de 20 de miliarde. Cred ca am inteles noi gresit sau a fost redactata, nu stiu cum, 
acea incheiere de instanta, din care reiesea ca toate….ca s-a…sters taxa pentru toate mijloacele de 
transport apartinand persoanelor fizice. Numai pentru cele de marfa de peste 12 To ! Si nu stiu cate 
persoane fizice au, in Constanta, mijloace de transport de peste 12 To !? 
 
 D-na Antonella Marinescu  
 Da, domnu’ primar ! 
 
 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Am sa fac eu o paranteza. Impreuna cu doamna secretar Marcela Enache si cu doamna Marcela 
Frigioiu ne-am uitat exact peste anexa care a fost anulata prin…si trimisa noua in minuta 
respectiva…Si daca vreti, va dau… Ii trimit dupa hartii!  Si veti constata ca este anulata, in minuta 
respectiva…Pai, ma lasati sa vorbesc ? Aduc hartiile, in cinci minute ! Doamna, v-ati uitat impreuna ? 
Ce anexa este anulata ? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Da. Anexa 1.1 cu… 
 
 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Care este,  ce ? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Se referea la persoane fizice… 
 
 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Va rog frumos, explicati si la microfon ! 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Deci, Prefectura nu a cerut anularea acestei taxe. 
 
 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Domn’e, eu va citesc ce scrie in hartii… 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Am inteles… 
 
 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Eu nu vorbesc nici pe declaratii, ci pe hartii… 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Deci, Prefectura nu a cerut anularea acestei taxe si nu inteleg cum  a aparut… 
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 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Am aici minuta de la instanta ! 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Noi nu avem treaba cu Prefectura, domnule, ca nu Prefectura ne-a anulat. Instanta ne-a anulat ! 
 
 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Uitati aici: anexa 1.3. punctul 1 – taxa asupra mijloacelor de transport pentru contribuabili 
persoane fizice. Nu scrie nici 12 To, nici 5 To. Am verificat, in mod special, cu doamna secretar 
Marcela Enache, daca puneti cuvantul meu la indoiala, impreuna cu doamna Marcela Frigioiu, care 
este anexa respectiva. Este anexa din Codul fiscal. 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Inseamna ca este o eroare de… 
 
 Se fac cometarii in sala. 
 
 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Nu, spun , pe hartii, ce-am primit. Domnu’ consilier, spunea mai devreme, comunicarile, din 
executiv, se fac pe hartii. Nu ? 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Da. 
 
 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Uitati hartia aici ! 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Cred ca e o eroare materiala. Nu s-a cerut asa ceva, ca m-am interesat si eu intre timp. Da. Inca 
ceva. Deci, in continuare…Sigur ca da, bugetul…Banuiesc ca doamna Marcela l-a gandit…l-a 
regandit in aceste doua zile, ca, de fapt, asta a fost scopul pentru care am amanat sedinta, nu neaparat 
ca sa vina domnul prefect, pentru ca un buget nu se putea face pe picior si in 10 minute sau intr-o 
jumatate de ora.  

Nu cred ca este o mare problema, pentru ca, oricum, vor veni mai multe rectificari de buget. 
Cred ca sursele de finantare se pot gasi, si nu neaparat in capitolele pe care ni le-a dat domnul primar. 
Si am inteles, dintr-o discutie, ca chiar s-au gasit niste surse, pe care le vazusem si noi, de fapt, de la 
alte cheltuieli. Asa ca nu stiu daca putem discuta acum, direct. Cred ca intai sa spuna domnul primar, 
ce-a gasit, si dupa aia ne spunem si noi punctul de vedere. Dar, cred ca nu este un capat de tara ! Asa 
cum anul trecut, de exemplu, din… ca am avut un plan de incasari din impozite fixe de 500 si ceva de 
miliarde si s-au incasat 700 si ceva de miliarde…Deci, serviciul nostru de impozite si taxe, care si-a 
facut foarte bine meseria…Deci, probabil ca si veniturile se mai pot majora, din alte surse, nu neaparat 
din… 

 
Dl.Tiberiu Nemet 
Pai, daca le majoram, iara ne ataca, ca sunt prea mari !  
  

 Dl.Aurel Butnaru 
 Nu, nu, nu, o mai buna colectare a impozitelor si taxelor nu insemana ca o  sa…. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Pai, ati spus de majorat… 
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 Dl.Aurel Butnaru 
 Majorarea incasarilor, nu impozitelor. Deci, o mai buna colectare, asa cum s-a facut anul 
trecut…. S-au colectat cu 200 de miliarde mai mult decat prevazusem noi, ceea ce e foarte bine. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Va rog frumos, domnilor consilieri, daca aveti ceva de spus, la microfon ! 
 
  Dl.Radu Stefan Mazare 
 Haideti, domnule consilier, ca ati spus…ati facut o referire la incasari, dati-i voie doamnei 
Marcela, un minut, sa faca o prezentare, pentru ca ati spus ca s-a incasat cu 200 de miliarde decat s-a 
prognozat. 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Vreau sa va spun ca pentru bugetul pe anul 2006 am tinut strict cont de incasarile anului 
trecut…. 
 
 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Mai tare, si la microfon, va rog ! 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
  In estimarea bugetului pe 2006, am tinut cont de aceste incasari ale anului 2005, deci ele sunt 
prinse in buget, iar noi nu putem lasa proiectele de investitii pe buget, intrucat eu nu sunt convinsa, la 
ora asta, ca se vor incasa banii din buget. Acest lucru se poate face abia din trimestrul IV al anului, 
cand vedem in ce procent avem incasarile efectuate. Orice sursa bugetara trebuie angajata doar atata 
timp cat exista prevedere bugetara in buget. Iar eu, un asemenea risc, sa majorez cheltuielile peste un 
anumit nivel de incasari, nu-mi asum. 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Da, doamna director, numai ca proiectele de investitii nu se realizeaza din taxe speciale. Taxele 
speciale sunt…..sunt taxe….au un anumit scop si fondurile …cu probleme numai in scopul respectiv. 
Nu putem luam banii adunati de la bariera de la Mamaia sau de la nu stiu ce…paza si protectie..sa-I 
dam la investitii la parcul copiilor sau nu stiu ce alta investitie…la partia de skyboard. 
  
 Dl.Nicolae Bileca 
 Elibereaza alte surse ! 
 
 Dl.Radu Stefan Mazare 
 Sunt doua puncte de vedere aici, care vin in completare…Ca sa intelegem exact! Va reamintesc 
ca a fost redus impozitul pe cladiri pentru persoane juridice… 
 
 Dl.Aurel Butnaru 

Sunt 60-70 de miliarde…. 
 
Dl.Radu Stefan Mazare 
Pai, 70 de miliarde, de acolo sunt, da ? Deci, discutam de investitii, de aici. Iar ce venituri 

aveam din taxe speciale, se suplinesc din bugetul normal, pentru ca noi, spre exemplu, paza, n-o 
reducem in totalitate, ci o reducem la jumatate. Insa, incasarile din venituri din taxa suplimentara sunt 
zero si, ca atare, trebuie sa suplimentam din bugetul normal, da ? 
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Dl.Aurel Butnaru 
Da. Deci…mai sunt si alte capitole…Chiar vorbeam cu domnul primar…inainte 

de….colectarea gunoiului, in Constanta, problema a ajuns….platim mai scump decat cimentul…Exista 
un contract de exclusivitate. Poate se poate renegocia contractul asta. Mi se pare extraordinar de scum, 
si pentru Primarie, si pentru agentii economici din Constanta. Contractul, sigur, n-a fost incheiat de 
domnul primar, este incheiat din legislatura anterioara, de dl.Mihaesi, dar, a fost prelungit de 
dl.Mihaesi fara acordul consiliului si cred ca mai putem discuta si aici, in viitor, ca o idee pentru 
echilibrarea bugetului. 

 
Dl.Tiberiu Nemet 
Da, domnu’ consilier, dar, daca dam putin timpul inapoi, o sa constatati ca de foarte multi ani, 

in Constanta, nu mai e nici un fel de problema cu gunoiul. Da ? Din punct de vedere al…colectarii, din 
punct de vedere al…. 

 
Dl.Aurel Butnaru 
Da, da, da ?! Ei, daca o sa cititi, atunci contractul, domnu’ coleg, ca vad ca tot sustineti treaba 

asta….Poate ati aflat ca in Constanta, firma Polaris, matura in fiecare zi cateva sute de strazi. Unde i-
ati vazut maturand strazi? 

 
Dl.Tiberiu Nemet 
Matura noaptea ! 
 
Dl.Aurel Butnaru 
A, da ? Bine.  Nu i-am vazut ! 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
Este foarte bine… 
 
Dl.Aurel Butnaru 
Deci, eu cred ca mai exista si alte surse. Poate o mai buna colectare a sumelor din reclama si 

publicitate, ca s-au pus foarte multe panouri in Constanta. Deci, trebuie sa gasim si alte surse, nu 
neaparat sa taiem proiecte de investitii …Desigur, e foarte greu, acum, sa venim noi cu solutii pe un 
buget care este foarte gros si pe care trebuie sa-l studiem. Asteptam de la domnul primar si de la 
doamna Frigioiu sa ne comunice la ce concluzii au ajuns si de unde se pot gasi aceste sume. Si vor 
veni, sigur ca da, si la rectificarile viitoare… 

 
D-na Antonella Marinescu 
Domnul consilier Moga, va rog ! 
 
Dl.Nicolae Moga 
Domnilor colegi, domnule primar, eu sunt extraordinar de suparat. In primul rand vreau sa 

reamintesc ca in sedinta trecuta n-am putut sa votm bugetul pentru ca, impreuna…impreuna am votat 
prezenta domnului prefect la aceasta…in acest forum. Si, va rog, invitati-l ! De ce am propus lucrul 
asta ? Eu il cunosc foarte bine  pe domnul Culetu si eu credeam ca, punand toate aceste probleme in 
discutie, o sa gasim impreuna caile de rezolvare a acestei mari probleme. Nu vreau sa inteleg ca 
aruncam pisica de la unii la altii: ca…vedem…domnul primar, ca doamna Frigioiu…sa ne dea solutii 
si asa mai departe. 

Domnilor, eu va reamintesc ca noi suntem consilierii municipiului Constanta, alesi, si 
repreprezentam aici cel mai suprem for. Noi votam bugetul, deci noi spunem de unde sa ia, pentru ca 
noi suntem raspunzatori fata de cetateanul constantean. Nu ca “vine domnul primar cu solutii, ca vine 
doamna Frigioiu cu solutii”…!  Sa intelegem o data !Deci, asta este, ca pe tehnica, da ?Dumneavoastra 
ati cerut amanarea, ca sa studiati foarte bine acest proiect. Noi avem …o sa avem si noi un punct de 
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vedere, da ? Trebuie sa discutam. Va rog frumos sa gasiti solutiile, de unde diminuam bugetul. Si 
vreau sa va dau un exemplu…Nu pot sa inteleg diminuarea taxelor speciale, da’ trecem cu vederea 
aceasta diminuare. Dar voiam sa-l intreb pe domnul prefect, si vreau sa auda toti constantenii, un lucru 
extraordinar de important. Deci, dumnealui a fost consilier local atunci cand s-au votat impozitele de 
1,5% pentru persoanele juridice. In noua lege, a Codului fiscal, pe care o am pe masa, spune ca taxele, 
impozitele, la persoanele juridice, poate sa fie intre 0,5% si 1%.  Dar in alt paragraf, din aceeasi lege, 
si va pot pune la dispozitie, spune:”Consiliile locale si consiliile judetene, dupa caz, poate sa mareasca 
aceste impozite”. Asta este un punct de vedere. 

Domnul prefect, cand era consilier, a votat 1,5, pentru ca aceste impozite de 1,5 dureaza de 5 
ani, si acum, cand este prefect, e reprezentantul Guvernului in teritoriu, diminueaza la 1% aceste 
limite. Este vorba de 70 de miliarde. Mai mult decat atat, aud la radio felicitari peste felicitari, a unor 
oameni de afaceri, UGIR-ul sau nu stiu cine, ca s-au diminuat taxele si asa mai departe. Vreau, sa stiti 
foarte clar: agentii economici, in municipiul Constanta, platesc 2,6%. Agentii economici nu vor sa aiba 
sosele ? Nu vor sa n-aiba gunoi, nu vor sa aiba lumina ? 2,6% !  

  
D-na Antonella Marinescu 
Va rog frumos, domnu’ consilier, la microfon ! 
 
Dl.Lucian Balut 
Daca-mi permiteti, as vrea sa va prezint o situatie, vizavi de starea impozitelor in Constanta. In 

2004, pentru ca anul 2004 este anul in care s-a incheiat, 2005 nu are cifrele, am cerut chestiunea 
aceasta si mi s-a dat si cred ca e de interes. In 2004, constantenii au platit, aproximativ 30 de mii de 
miliarde. Banii astia, au plecat la Bucuresti. La noi s-au intors 2,7. V-am spus acest lucru ca sa 
intelegeti ca noi discutam despre acesti 2,7…. 

 
Dl.Radu Stefan Mazare 
La suta. 
 
Dl.Lucian Balut 
Impresia mea este….Nu, 2,7%. Cam 781 de miliarde s-au intors, din 30 de mii de miliarde. 

Deci, noi, toti, platim 30 de mii de miliarde si se intorc doar 781. Asta este situatia – 2,7. Noi discutam 
despre scaderea acestui 2,7, care, cred ca ar fi o resursa, daca totusi dorim sa reducem impozitele, sa 
operam si pe restul de 97%. Asta ese o prima impresie. A doua impresie a mea este urmatoarea: in 
spatele fiecarui buget, exista o filosofie. Primaria a prezentat o anumita filosofie. Filosofia aceasta se 
bazeaza, daca doriti, pe o conceptie social-democrata, pot sa accept chestiunea aceasta, si in 
contrapartida, dumneavoastra doriti sa ne prezentati o alta filosofie. Asteptam de la dumneavoastra 
aceasta filosofie si sa discutam despre ea. Asta, cred ca este obiectul discutiei de astazi. Multumesc 
mult ! 

 
Dl.Tiberiu Nemet 
Doamna presedinta… 
 
D-na Antonella Marinescu 
Da, va rog ! 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
Eu as vrea sa fac… 
 
D-na Antonella Marinescu 
Va rog frumos, la microfon, domnu’ consilier! 
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Dl.Tiberiu Nemet 
Se aude. Deci am… 
 
D-na Antonella Marinescu 
Va rog frumos sa respectati….! 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
N-are rost, ca se aude. In primul rand eu as vrea sa aduc in atentia dumneavoastra, a Consiliului 

Local al municipiului Constanta, doua aspecte, si cred ca nu ar trebui sa neglijam acest luctru. In 
primul rand, noi discutam aici o situatie creata pe faptul ca domnul prefect al judetului Constanta a 
atacat, in contencios administrativ, hotararile noastre. Pe de-o parte. Pe de alta parte, discutam faptul 
ca instanta de judecata a dat castig de cauza Prefecturii. Mergand pe firul acestor evenimente, noi 
trebuie sa ne amintim faptul ca cei care hotaram cat sunt taxele si ce taxe trebuie sa plateasca fiecare 
cetatean al municipiului Constanta, suntem noi. Din pacate, pentru prefectul judetului Constanta, 
pentru institutia Prefectura, domnia sa nu poate sa atace oportunitatea, decat legalitatea. Asta inseamna 
ca noi am dat niste hotarari ilegale. Dupa parerea mea, nu cred ca am dat niste hotarari ilegale, atata 
timp cat domnul consilier Nicolae Moga a facut referire foarte clara la acest 1,5. In Codul fiscal se 
spune ca impozitul pe care…sau taxa pe care urmeaza sa o plateasca firmele se poate incadra intre 
0,5% si 1% si, de asemenea, imi da posibilitatea, consiliilor locale, sa stabileasca un cuantum mai 
mare. Eu cred ca ar fi foarte important sa nu….sa nu mizam pe faptul ca institutia Prefectura ne 
stabileste noua bugetul. Nu, eu cred ca modul in care a fost constituit bugetul, de catre excutiv, pentru 
anul 2006, este un buget destul de echilibrat cu toate ca, sigur, anumite pozitii din cadrul bugetului 
sunt discutabile. De asemenea, cred ca marea majoritate a cetatenilor sunt multumiti de faptul ca, in 
municipiul Constanta, siguranta ceteteanului este, cat de cat, asigurata in comparatie cu alte municipii; 
si nu pledez aici pentru nimeni din cadrul executivului, nici primarul Radu Mazare. Deci, eu prezint o 
stare de fapt. Deci, mergand mai departe pe firul acestor evenimente, trebuie sa intelegem un lucru: ca 
exista la ora actuala o lupta politica intre cei care au guvernat si cei care guverneaza si, de asemenea, 
ca noi, reprezentantii cetatenilor, trebuie sa ne facem treaba indiferent de culoarea politica pe care o 
avem. In concluzie, eu as ruga colegii din cadrul Aliantei Dreptate si Adevar sa-si precizeze un punct 
dxe vedere sau sa aiba, totusi, initiativa de a purta o discutie cu domnul prefect al judetului Constanta, 
dl.Danut Culetu, vizavi de modul in care cei prezenti astazi in sala l-au asteptat sa-i asculte punctul de 
vedere vizavi de atacul in contentios a hotararilor noastre. Va multumesc ! 

 
D-na Antonella Marinescu 
Va rog frumos, domnu’ consilier ! 
 
 Dl.Temur Ibraim 
Daca-mi permiteti, cateva puncte de vedere si din partea mea. Stiti foarte bine, sunt consilier 

municipal si presedintele sindicatului RATC-ului si de aceea este bina ca toata Constanta sa stie, 
inclusiv domnul prefect si colegii nostri din Alianta, ca RATC-ul elibereaza 24 de mii de abonamente 
catre pensionari, 5 mii de abonamente catre elevi si 7 mii catre studenti. Exista un punct acolo, in care 
se poate ajunge ca aceste cifre sa fie foarte mult diminuate. Este foarte grav pentru noi. Ce se va 
intampla ? Se va intampla ca acum un an si ceva luni, cand impozitarea de 16% a lovit masa mare de 
oameni si a avantajat  un grup care aveau salarii mari sau oameni de afaceri care au ajuns sa fie 
impozitati cu 16%. Deci, cine a castigat ? Oamenii de afaceri ! Omul de agaceri a castigat. Acum, prin 
anularea taxelor speciale, ce se intampla ? Omul de afaceri va plati 1%, care, oricum, va avea bani din 
ce sa traiasca si sa investeasca mai departe, ii mai dam tot lui si cetatenii orasului vor avea de suportat. 
Ce ? Lipsa iluminat public, lipsa paza, siguranta circulatiei, lipsa irigarea spatiilor verzi. Parca nu tot 
oamenii de afaceri castigau din aceste bunastari ale orasului Constanta ? De aceea, spun catre, si fac un 
apel catre dl.prefect, ca sa revizuiasca aceasta opinie a dumnealui, poate ca a fost impins, la momentul 
respectiv, sa atace aceste taxe, sa revina asupra acestor taxe pentru ca nu este normal ca orasul 
Constanta sa traiasca in intuneric. Va multumesc ! 
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D-na Antonella Marinescu 
Astept luari de cuvant. Va rog frumos, mai este cineva ? Da, va rog ! 
 
Dl.Nicolae Cristinel Dragomir 
As vrea sa ma refer putin la starea de fapt care exista la ora actuala in orasul nostru. Sunt 

consilier de un an de zile, cum bine stiti, si constat ca aproape toate proiectele initiate de Consiliul 
Local in acest oras, proiecte de dezvoltare, ale orasului, au fost blocate, fie de catre Guvern, fie de 
catre ministere. Si, as enumera aici: blocarea construirii cartierului rezidential de la Pescarie, care era o 
investitie de 70 de milioane de Euro; pasarela Cazino, o investitie de 5 milioane sau aproximativ 5 
milioane de Euro; soseaua de coasta, o investitie de 10 milioane; s-a stopat finantarea repararii 
interioare a Spitalului Judetean, finantare care venea de la Guvern; s-au oprit reparatiile la podul IPMC 
si, cu siguranta, in curand, acesta va fi inchis si sa vedem atunci pe unde se va efectua traficul greu 
catre Portul Constanta. Am constatat cu totii si am trait momente cand ni s-au pus numeroase piedici la 
construirea City-moll-lului de la Parcul Tabacariei si, mai trist, care este cel mai trist lucru,  este ca 
suntem astazi adunati aici si obligati, prin atacarea in contencios administrativ de catre Prefect a 
HCLM de taxe si impozite locale, suntem obligati sa votam impotriva oricarei investitii in orasul 
Constanta. Pentru ca, sunt convins si din atitudinea colegilor din Alianta, ca acest punct de vedere sau 
acest punct din buget care se refera la investitii, se considera deja ca nu mai trebuie facut. Si, in 
contextul actual, in care Guvernul nu sprijina absolut deloc dezvoltarea orasului, nu avem posibilitatea 
sa creem buget, pentru ca,  anularea acestor taxe, daca o gandim exact prin continutul ei, inseamna ca 
nu ne lasa sa creem bugetul. Deci, noi degeaba venim la sedintele Consiliului Local. Sunt taxele care 
sunt prevazute in Codul fiscal, noi le incasam prin serviciile care le avem si noi, ca sa putem sa 
dezvoltam ceva, trebuie sa creem bugetul. Nu mai putem crea bugetul.  

Fara initiative locale, pentru ca, automat, asta se va intampla, fara posibilitatea de a gira 
eventualele parteneriate, fara investitii in dezvoltarea turismului, mi-as pune o intrebare, si as fi vrut 
sa-l intreb pe domnul prefect care din pacate nu este aici, cum vede dansul dezvoltarea orasului in 
aceste conditii ? Si, sper, din toata inima, ca justitia romana pana la urma va reveni asupra acestei 
decizii si intro viitoare sedinta sa fim putin mai increzatori si sa speram ca vom putea vota toate aceste 
investitii si tot ceea ce noi vom fi obligati, repet, obligati astazi sa taiem din bugetul Consiliului Local. 
Va multumesc ! 

 
D-na Antonella Marinescu 
Mai doreste cineva ? Va rog, domnule consilier ! 
 
Dl.Aurel Butnaru 
Domnilor, imi cer scuze, noi cred ca am gresit ora la care am venit la sedinta ! Nu stiam ca 

venit la o conferinta de presa a PSD-ului, care-si face campania electorala ! Am venit sa discutam 
despre bugetul municipiului Constanta, nu sa facem campanie electorala, nici pentru PSD, nici pentru 
Alianta. Daca incepem sa diascutam de buget, discutam, daca nu, noi putem sa mergem acasa. Nu 
trebuie, neaparat, sa luam parte la conferinta dumneavoastra de presa sau la campania electorala a 
PSD-ului. Imi pare rau ! 

 
D-na Antonella Marinescu 
Eu v-am dat dreptul: fiecare consilier sa luati cuvantul. Daca dumneavoastra, din Alianta, nu ati 

dorit acest lucru, asta nu este problema noastra. Astept, atunci, propuneri. De unde diminuam bugetul ? 
 
Dl.Nurhan Ali 
Numai putin ! Doamna presedinta, daca-mi dati…. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Da, domnu’ consilier ! 
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Dl.Nurhan Ali 
Regret enorm faptul ca domnul prefect nu a putut sau nu a vrut sa fie alaturi de noi in aceasta 

sedinta, fiindca as fi avut rugamintea la dansul de a-mi explica, ca-s om care circul de cateva zile prin 
orasul nostru; in orasul nostru care, din pacate pentru unii dintre noi, nu este fel de mare ca New York 
sau, ma rog,  Istanbulul, dar este orasul nostru, zvonul si barfele se propaga foarte repede. De aceea, de 
cateva zile, circula un zvon prin orasul nostru ca domnul prefect ar fi fost direct interesat de a ataca 
acel impozit de 1,5% pe cladiri platit de persoanele juridice, fiindca ar fi avut cel…ar fi fost direct 
interesat din cel putin doua motive. Si am sa va spun si cele doua motive, care circula in acest zvon. 
Primul, ar fi hotelul LOTUS, din Mamaia, proprietatea surorii dansului. Al doilea motiv, din zvon, este 
acel cunoscut templu al manelelor, Clubul ….chiar imi scapa numele…Acuma, nu stiu exact…care 
este proprietatea fiului dansului. As fi avut rugamintea la domnia sa de a ne spune cat de mult adevar 
este in acest zvon. 

 
Dl.Aurel Butnaru 
Si domnul primar este cointeresat, dar vad ca vrea sa dea… 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
Domnu’…! Doamna presedinta ! Domn’e eu propun sa… Eu as mai vrea sa fac o singura 

precizare, cu rugamintea, domnilor colegi, sa nu se supere. Deci, in primul rand noi ar trebui sa fim 
deranjati de faptul…Nu, aici ma refer, de toti consilierii, indiferent de culoarea politica, deci ar trebui 
sa fim deranjati de faptul ca Prefectua ne-a atacat in contencios o hotarare, domn’le ! Vad ca unii se 
bucura , altii sunt tristi. Nu, deci noi ar trebui sa fim suparati pe chestia asta, pentru ca, pana la urma, 
noi trebuie sa facem rost de bvani ca sa administram acest oras. Iar banii nostri, ma refer, ai 
municipalitatii, nu sunt decat din taxe si impozite locale, domn’le ! Da…deci, lasand la o parte orice 
fel de speculatii ! Deci, pe de-o parte. Pe de alta parte, lasad, totusi, supararea colegului nostru, al meu 
si al domnului Butnaru, vizavi de o campanie electorala, nu trebuie sa facem campanie electorala aici. 
Eu cred ca fiecare isi spune punctul de vedere si, pana laurma, eu cred ca bine face. Daca cineva este in 
masura sa faca o propunere, vizavi de aceasta diminuare de buget, mie mi se pare corect ca cel care 
trebuie sa faca aceasta propunere este cel care a facut bugetul, da ?! Deci, cel care a intocmit acest 
proiect de buget, este cel mai in masura sa faca o astfel de propunere si, dincolo de aceasta propunere, 
o sa vin si eu, o sa venim si noi cu amendamentele noastre. Multumesc ! 

 
Se fac comentarii in sala. (Ati fos foarte corect, domnule !) 
 
Dl.Radu Stefan Mazare 
Da, bine, domnilor, o sa fac eu propunerea. 
 
Dl.Nicolae Moga 
Domnu’ Butnaru…! V-as ruga, numai o secunda, daca imi dati voie ! Eu as vrea sa ma refer, 

totusi, inca o data, la pozitia care a luat-o domnul consilier Nemet. Prefectura este institutia care are 
prerogativa sa atace in contencios tot ce i se pare… ilegal. Deci, noi ,aici, nu vrem sa aducem 
argumente ca a fost sau nu legala. Deci, este dreptul Prefecturii sa faca acest lucru. Unu.  

 
Dl.Aurel Butnaru 
Si obligatia. 
 
Dl.Nicolae Moga 
Si obligatia. Doi. Noi nu l-am invitat aici pe dl.prefect ca sa-l luam de urechi sau sa…Noi l-am 

invitat la o discutie…la o discutie intre Consiliul Local, care, eu v-am spus ce reprezinta Consiliul 
Local,  Consiliul local reprezinta cea mai serioasa, cea mai legala institutie a municipiului Constanta, 
la o discutie sa gasim intelegerea faptului ca sunt posibilitati….existau posibilitati sa aibe o alta 
atitudine, la recurs, la Curtea de Apel. Poate dansul, si inca o data repet, poate a fost in necunostinta de 



 11

cauza sau i s-au prezentat alte probleme. Dansul, poate nu stie ca atacarea acestor taxe si impozite 
insemana diminuarea bugetului cu 270 de miliarde, 270 de miliarde care insemana ceva pentru noi. 
Multumesc ! 

 
Dl.Radu Stefan Mazare 
Am inteles ! Postura, in care sunt eu acum, este urmatoarea: vine cineva, iti fura banii din casa 

si dupa aia pleaca cu ei si tu trebuie sa te descurci ca sa traiesti si sa supravietuiesti. Pentru ca, bugetul 
unei municipalitati, si eu va spun in calitate de primar, care sunt de 5 ani de zile si care am construit 
pana acum 5 bugete si 5 ani bugetari, acesta urmand sa fie al saselea, bugetul unei municipalitati este 
exact ca bugetul unei familii. Iti cumpanesti, la inceputul anului, banii, pe care ii vei avea: cat castiga 
sotia, cat castiga barbatul. Vezi cat anume e nevoie sa cheltuiesti pentru incalzirea locuintei, pentru 
mancare, pentru supravietuire si, din ce-ti ramane, daca iti mai ramane ceva, iti cumperi si haine noi 
sau iti schimbi masina. Exact la fel este si bugetul municipalitatii. Sunt anumite cheltuieli asupra 
carora nu putem umbla. Si atunci, daca tinem cont de ceea ce spun colegii nostri, ca minuta, pe care 
noi am luat-o de la instanta, a fost gresit redactata si ca, de fapt, instanta nu a anulat taxa asupra 
autovehiculelor, cu toate ca, in hartii asa scrie; asta este comunicarea oficiala, pe care o avem cu toii, 
am verificat-o si asa scrie. Insa, admitem ca a fost o eroare. Ca atare, nu diminuam veniturile cu cei 20 
de miliarde aferenti acestei taxe, prevazute in Codul fiscal, si cumpanim ca, in momentul in care va 
redacta hartia, probabil, ca o vor redacta corect, daca nu o redacteaza corect, ne mai intalnim o data si 
mai diminuam cu 20 de miliarde, ramanem la suma pe care am discutat-o randul trecut.  

Ei, bine si o s-o iau de la inceput, cu ce anume va propuneam eu ca sa dispara ca si cheltuieli 
din bugetul pe anul 2006. Va aduceti aminte, ramasesera inca 50 de miliarde, care trebuiau si aia taiati 
de undeva.  Am gasit niste solutii, de unde sa diminuam chletuielile si cu cei 50 de miliarde,  in asa fel 
incat sa nu ramanem muritori de foame pe parcursul anului, deci sa nu afectam functiile vitale ale 
orasului. Si-o sa revin, va fac propunerea de diminuare, in asa fel incat bugetul sa fie echilibrat, sa fie 
zero pe zero, supunandu-vi-l la vot.  

O iau de la inceput. Diminuare cheltuieli pentru anul 2006: 
- actiuni culturale privind unele spectacole estivale in Mamaia si Constanta; sa nu se mai 

faca. 
Deci, eu,  tot ce citesc, acum,  inseamna ca nu mai facem in 2006, cu banii aferenti ajungand la 

suma, care trebuie redusa, de 200 de miliarde. Da ? 
- neefectuarea programului deirigat in Mamaia si Constanta; 
- neefectuarea programului de paza si ordine in Constanta si Mamaia decat la jumatate; ceea 

ce inseamna ca vom pazi numai institutiile care tin de catre Primarie si doua, trei obiective 
pentru a nu fi distruse;deci, se reduc la jumatate cheltuielile.  

Si, apoi, proiectele de investitii: 
- proiectarea si executarea a trei parcuri pentru copii gen “Tara piticilor”; 
- achizitionarea,  in sistem leasing pe 3-5 ani, a cinci, sase autobuze supraetajate, ca la  

Londra; 
- proiectarea si executarea telesky-ului nautic pe lacul Siutghiol; 
- proiectarea si construirea obiectivului – “Pista de role si de skyboard”; 
- proiectarea si construirea terenurilor de sport in aer liber, in cartiere; 
Si, in continuare, am mai identitficat cateva investitii, pe care…la care nu ne-am gandit in 

putinele ore de vineri, si anume: 
- proiectarea si executarea platformelor de gunoi in cartiere, unde aveam alocate 25 de 

miliarde, in buget; 
- proiectarea si executarea parcarilor imprejmuite, in cartiere, unde aveam alocate 8 miliarde, 

in buget, si 
- diminuarea la zero a fondului de rulment, pe care-l aveam pentru cazuri speciale, care este 

de 20 de miliarde. 
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Deci, in aceasta maniera, reusim sa inchidem zero pe zero bugetul. In plus, fata de ceea ce stiati 
dumneavoastra, inseamna ca renuntam la constructia, refacerea celor vechi si construirea altora noi, a 
platformelor de gunoi in cartriere si renuntam la realizarea parcarilor imprejmuite in cartiere. 

Aceasta-i modalitatea in care bugetul se inchide zero pe zero. Daca instanta va lua o alta 
decizie si veniturile municipalitatii vor creste, ne vom intalni in sedinta de consiliu local, vom stabili 
impreuna, functie de decizia instantei, ce obiective de investitii, din toate acestea care au fost anulate, 
le vom derula in perioada 2006. Si, daca vor fi taxe speciale care vor fi acceptate, pentru ca, eu, de 
atunci, de la decizia instantei, ma mir, incontinuu, cum exista taxe speciale, in centrul Bucurestiului, 
pentru camioane, pusa de fostul primar Basescu si actualul presedinte, si care fiinteaza, se plateste, este 
legala, si ale noastre nu sunt legale, dar, daca instanta va stabili ca unele dintre ele sunt legale, vom 
reintroduce serviciile. 

Vreau sa va spun si eu ca nu-mi imaginam ca domnul prefect sa nu vina sa purtam o discutie 
omeneasca, pentru ca, vorbim despre un an de zile, despre modul in care vor trai cetatenii acestui oras 
in anul 2006. Eu cred ca puteam purta o discutie. Multumesc ! 

 
Dl.Tiberiu Nemet 
Nu, da’, domnu’ primar, vizavi de chestia asta, exista vreo argumentatie ? A spus ceva, ca nu 

poate…? 
 
Se fac comentarii in sala. (I-a confirmat.) 
 
D-na Antonella Marinescu 
Deci, la sedinta de vineri, eu am primit, la sfarsitul sedintei, deci la terminarea sedintei, un 

telefon de la secretarul dansului, in care mi s-a spus…deci, s-a confirmat faptul ca dansul, astazi, la ora 
12,00, va fi aici. Alta propunere, in afara de ce a zis domnul primar pentru diminuarea bugetului, mai 
aveti ? 

 
Se fac comentarii in sala. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Supun la vot aceasta propunere a domnului primar. 
Cine este pentru ? 
 
Dl.Nicolae Moga 
Numai o secunda, doamna presedinta ! Deci, domnule primar, domnilor colegi, am observat cu 

totii ca diminuam taxa de rulment... 
 
Se fac comentarii in sala.(Fondul de rulment.) 
 
Dl.Nicolae Moga 
Da. Suntem anuntati de meteorologi…Pentru ca anul 2006 va fi cel mai ploios. Imaginati-va 

ca, daca luam acesti bani, nu o sa avem un leu… 
 
Se fac comentarii in sala. (Ca sa actionam.) 
 
Dl.Nicolae Moga 
Un leu, ca sa actionam pentru inundatii. 
 
Se fac comentarii in sala. (Din partea Aliantei: Tot n-aveam bani la irigatii.) 
 
Dl.Nicolae Moga 
Deci,  riscurile sunt extraordinar de mari. 
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Dl.Victor Ilie Serbanescu 
Noi n-aveam bani la irigatii. Acuma, sa dea Dumnezeu sa ploua ! 
 
Dl.Nicolae Bileca 
Am sa depasesc cadrul acesta tehnic si administrativ si, cu permisiunea dumneavoastra, am sa 

fac o declaratie politica. In nume propriu, evident. Sigur, sunt consilier numai de un an si jumatate, 
dar, ca observator al scenei politice si administrative locale, am constatat ca in aproape sase ani, la 
Consiliul Local Municipal, politica a insemnat constructie si nu irosire inutila de energii. In opinia 
mea, factorul esential, care duce la buna functionare a unui consiliu, fie el si local, este echipa. Si, 
dincolo de conticeroamele politice sau conjucturale, in care le aflam, suntem aici ca alesi locali ai 
constantenilor pentru a construi mai mult si mai bine pentru ei si pentru noi toti. 

Cred ca trebuie cu totii sa fim constienti de faptul ca reprezentam un oras mult prea mare si 
mult prea important pentru a nu avea si aspiratii pe masura. Constat totusi, cu un regret si cu o mare 
srprindere ca, intimp ce Bucurestiul introduce taxe noi, noi, prin vointa noastra sau a unora dintre noi, 
noi le scoatem. Multumesc ! 

 
D-na Antonella Marinescu 
Deci, propun la vot. 
Cine este pentru ?Impotriva ?Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru; 1 vot impotriva. A votat impotriva dl.Dragomir. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Deci, proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local municipal pe 2006, cu 

amendamentul respectiv. 
Cine ese pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru; 1 vot impotriva. A votat impotriva dl.Dragomir. 
 
D-na Antonella Marinescu 
“Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al 

SCIL CONFORT URBAN SRL.’ 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
“Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al 

RATC Constanta.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
“Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al 

RADET Constanta.” 
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- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
“Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al 

SC ECOSAL Constanta.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
“Proiect de hotarare privind majorarea capitalului social al SCIL CONFORT URBAN 

SRL.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
“Proiect de hotarare privind modificarea HCLM nr.383/29.09.2004 referitor la acordarea 

de facilitati, la transportul urban de calatori in municipiul Constanta, si altor categorii de 
pensionari, ca masura de protectie sociala.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
“Proiect de hotarare privind modificarea HCLM nr.18/2004 (care modifica HCLM 

nr.3/2002) referitoare la acordarea unei sume fixe de 1.500.000 lei persoanelor care au implinit 
varsta de 80 de ani si sotilor care aniverseaza 50 de ani de casatorie.’ 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Declar sedinta inchisa. Va multumesc pentru participare ! 
 
 
  PRESEDINTE SEDINTA,                            SECRETAR, 
 
     Antonella Marinescu                                 Marcela Enache 


