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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

 Încheiat astăzi, 04.05.2009, orele 12,00, în şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  25 de consilieri (absentează dl.consilier Cupşa Ovidiu), dl. Primar 
Radu Ştefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de 
specialitate  al Primarului, invitaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei.  
 Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.112/2009, de 
domnul consilier Stroe Felix. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Stimaţi colegi, stimaţi invitaţi, pentru deschiderea şedinţei extraordinare a Consiliului 
Local Municipal de astăzi, daţi-mi voie să….avem şi un moment deosebit, este vorba de onorarea 
echipei campioane naţionale de volei, echipa noastră din Constanţa, să-i felicităm, să le mulţumim, 
să le oferim onorurile cuvenite, prin dl.primar, pentru că şi datorită lor oraşul Constanţa este unul 
din localităţile  de referinţă ale României. Domnule primar, dacă doriţi să luaţi cuvântul! 
 
 Domnul primar Radu Ştefan Mazăre îi felicită pe sportivii şi membrii din conducerea 
sportului constănţean pentru performanţele obţinute în ultimii ani. Aceştia, la rândul lor, au 
felicitat  membri Consiliului local şi conducerea administraţiei publice locale, pentru sprijinul ce 
le-a fost acordat, precum şi cetăţenii oraşului Constanţa care au fost alături de sportivi, iar în final, 
în calitate de reprezentant al municipiului Constanţa, în semn de respect şi preţuire, domnului 
primar Radu Ştefan Mazăre i-au fost oferite  medaliile obţinute de CVM Tomis Constanţa, tricoul 
de campion şi o minge cu semnăturile tuturor jucătorilor. 
 Felicitările au fost urmate de aplauze puternice. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Pentru că tot suntem la capitolul felicitări, vă rog să-mi daţi voie să mai adresez felicitări şi 
unui coleg de-al nostru, domnului consilier Răducu Popescu care, de câteva zile, este doctor în 
ştiinţe. Pe 22 şi-a susţinut lucrarea de doctorat  şi a luat titlul de doctor în ştiinţe  cu “Magna cum 
laude”. Felicitări, domnule! 
 
 Aplauze puternice. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vă mulţumesc! Doamnelor şi domnilor consilieri, ne-am întrunit în şedinţă, de Consiliu 
local, extraordinară. Sunt prezenţi un număr de 25 de consilieri municipali, este absent domnul 
consilier  Ovidiu Cupşa, deci ne putem desfăşura în mod legal lucrările de consiliu. 
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 La ordinea de zi avem un singur punct: 
 “Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al Municipiului 
Constanţa în vederea promovării unei hotărâri de guvern pentru transmiterea unei suprafeţe 
de teren situate în Constanţa, staţiunea Mamaia, aflată în proprietatea publică a statului, din 
administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” – Direcţia Apelor Dobrogea Litoral 
în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi? Cine este de acord? Vă mulţumesc! Dacă sunt 

abţineri? Dacă este cineva împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată. Putem să trecem la dezbateri. Deci, 
vă supun spre discuţie proiectul de hotărâre. Dacă sunt comentarii? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Pentru cei care nu ştiu, e vorba despre… şi o suprafaţă de apă din dreptul digului, de la  
hotel Victoria la Vega, bănuiesc, ca să putem accesa nişte fonduri pe care ni le-a promis ministrul 
turismului că ni le va da, în jur de un million de Euro, să facem o pasarelă de unde să plece 
ambarcaţiunile, pe care o să le cumpărăm, din societatea  a cărei aprobare aţi dat-o, pentru 
înfiinţare, acum o săptămână. Uite, am aici desenul…Este pur şi simplu…să facă o pasarelă cu 
scop de ambarcare la mal, nu este de promenadă. Suntem în realizarea unui studiu. Ea va fi pe 
piloni metalici; vor fi nişte piloni, pe centru, în formă de T, va avea, probabil, 3-4 metri lăţime şi 
va avea doar acest scop, nu va avea un scop de promenadă, însă, ne va rezolva problema 
ambarcării şi debarcării turiştilor din Mamaia, ceea ce este  foarte important. Dacă vine, prin 
hotărâre de guvern, suprafaţa la noi, vin şi banii la turism, putem să facem achiziţia şi s-ar putea ca 
în vara asta să reuşim să plimbăm pasagerii. Asta-i tot. 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 E vorba de terenul de sub apă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Terenul aferent. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da, terenul de sub apă. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Şi plaja?) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 E terenul aferent….Nu ştiu…Au redactat-o ei…. cine a redactat-o…Terenul aferent de sub 
această pasarelă. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Domnii colegi de la liberali au vreo problemă? Doriţi să luaţi cuvântul? Domnul primar a 
spus foarte clar, dacă se face această trecere, poate chiar în acest sezon Constanţa va avea încă o 
atracţie turistică care…Cu toţii cred că sunteţi de acord să recunoaştem că, pe lângă echipele de 
sport pe care le avem în campionate, avem şi o Primărie şi un primar care sunt….primii în a avea 
iniţiative. Aduceţi-vă aminte ce era staţiunea Mamaia, în urmă cu doar foarte puţini ani, şi ceea ce 
este azi.  Acestea fiind spuse, vă rog să votăm acest proiect. 
 Cine este de acord? Vă mulţumesc! Dacă este cineva împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, 25 de domni consilieri au votat, în unanimitate, acest proiect de hotărâre. 
 Stimaţi colegi, ordinea de zi fiind epuizată, declar închise lucrările şedinţei Consiliului 
Local Municipal. Domnul primar mai are ceva să ne spună. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Vreau să vă informez că sunt mândru, pentru ce-a fost de 1 Mai în Mamaia. De trei ani, în 
istoria acestei staţiuni, nu a mai existat un 1 Mai atât de plin şi asta se datorează, în primul rând, 
evenimentelor care au fost aici şi cluburilor, care constituie principala atracţie. Totdeauna vorbim 
despre cluburi; totdeauna m-am chinuit să-i aduc. Au fost mulţi deştepţi care spuneau: “ Că, 
nu…că trebuie să se odihnească…că…” şi aşa mai departe. Cluburile au fost principala atracţie.. 
cu, sigur, Coulthard, concerte…distracţie…eu am fost…la ora 4,°° , dacă umblai prin Mamaia, era 
nenorocire de maşini; de la intrare până aici, la Cazino, făceai o oră, ca să atragem, că aşa le place 
oamenilor…Eu zic că a fost o reuşită şi să dea Dumnezeu să ne ţină aşa tot sezonul şi la vară. 
Mulţumesc! Asta-i tot! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vă mulţumim! La revedere! 
  
                 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
 
 
         Felix Stroe 
   SECRETAR, 
 
            Marcela Enache 


