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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

 Încheiat astăzi, 12.10.2009, orele 11,00, în şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  21 de consilieri, (lipsesc, motivat, fiind în concedii de odihnă şi 
delegaţie: dl.Ali Nurhan, dl.Dobre Mircea, dl.Ibraim Temur, dl.Stroe Felix; nemotivat: dl.,Bileca 
Nicolae şi dl.Tănase Cristian) , 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 H.C.L.M. nr.461/2009, de dl.Popescu 
Răducu. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Bună ziua! Stimaţi colegi, vă propun să începem. Întrucât lipseşte, motivat, colegul 
nostru, consilierul  Ibraim Temur, care este preşedinte de şedinţă, vă propun, în afară de ordinea 
de zi, vă propun un nou punct: alegerea unui preşedinte de şedinţă, doar pentru această şedinţă 
extraordinară. Şi  îl propun, din partea  Partidului Social Democrat, pe dl.Popescu Răducu să 
conducă doar această şedinţă. 
 Cine este pentru? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 19 voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Bună ziua! Doamnelor şi domnilor consilieri, deschidem şedinţa statutară a Consiliului 
Local Municipal Constanţa cu un număr de 19 consilieri. Este cineva care n-a primit ordinea de 
zi? Avem două puncte pe ordinea de zi: 
 1 . Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Constanţa la “Programul naţional 
de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” cu proiectul 
“Amenajarea parcului Carol I, municipiul Constanţa.”; 
 - iniţiator: Viceprimar, Decebal Făgădău; 
 2. . Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Constanţa la “Programul 
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” cu 
proiectul “Amenajarea parcului Aurel Vlaicu, municipiul Constanţa.”; 
 - iniţiator: Viceprimar, Decebal Făgădău; 
 Supun la vot ordinea de zi cu cele două puncte. 
 Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Este cineva împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru. A venit  domnul consilier Manea Victor. 
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 Dl.Răducu Popescu 
 Revenim la punctul 1.  
 Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Constanţa la “Programul 
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” cu 
proiectul “Amenajarea parcului Carol I, municipiul Constanţa.”; 

- iniţiator: Viceprimar, Decebal Făgădău; 
Dl.viceprimar Decebal Făgădău doreşte să ia cuvântul. 
 
Dl.Decebal Făgădău 

 Domnilor colegi, aş vrea, înainte să trecem la vot, să vă fac o scurtă prezentare a celor 
două proiecte. Este vorba de participarea Municipiului Constanţa ca Pol de creştere la dezvoltare, 
la programul naţional care prevede creşterea spaţiului verde şi a funcţiunilor. Noi am căutat în 
mai multe zone din Constanţa, astfel încât să înfiinţăm două parcuri noi….. 
 
 (Un jurnalist atinge cu microfonul paharul cu apă  aflat pe masă şi-l varsă.) 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Am primit botezul jurnaliştilor. Vă mulţumesc! După cum ştiţi, am aplicat deja 
programul  pentru parcul  Tomis I, cu 2 ha. De asemenea, l-am aplicat în parcul Tăbăcărie, să 
reînfiinţăm Expoflora aşa cum, probabil,  o ştim cu toţii din copilărie. Aşa că am găsit şi cele 
două zone în care s-ar putea aplica, în care nu avem nimic şi nu vom avea vreodată probleme de 
natură juridică. Una este în zona veche a oraşului, este între străzile…Canarache şi fostul drum al 
portului, care acum este str.Termele Romane. Plecăm de la Tribunal până la statuia lui Anghel 
Saligny, şi încercăm să facem toată acea zonă….. 
 
 Dl.Victor Manea 
 Parcul… 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Un capăt de perspectivă pentru ceea ce se vrea în zona Peninsulară; ea va fi îmbrăcată şi 
cu alte spaţii verzi, pentru a fi exploatată la maxim. Avem deja discuţii şi cu cei de la Direcţia de 
Cultură, să ştim ce putem face în acea zonă, funcţie de descărcarea zonei şi de ce probleme avem 
acolo. Consider că este un proiect foarte important. Al doilea proiect se referă la zona CET. 
După cum ştiţi, de la gardul CET-ului şi până la bd.Aurel Vlaicu, respectiv până la prelungirea 
drumului, în momentul de faţă este o imensă mirişte. Întrucât acolo sunt foarte multe utilităţi în 
zonă, nu am putut să facem ceva foarte amplu. Dar, totuşi, vom încerca să creem o perdea verde 
astfel încât şi din punct de vedere vizual, şi din punct de vedere ecologic, să încercăm să 
absoarbem puţin din emisiile existente în momentul de faţă la această unitate. De aceea, pe acea 
suprafaţă încercăm să amenajăm un parc cu funcţiuni mixte, atât o perdea pentru eliminarea 
zgomotului, o perdea vizuală, o perdea de absorbţie de noxe, cât şi o mică promenadă. Proiectele, 
sperăm că vor fi…vor întruni un punctaj cât mai bun, astfel încât să nu fie declasificate. Noi 
aplicăm aceste proiecte ca pe un tampon al zonei metropolitane Constanţa, în cadrul Polului 
naţional de creştere.  Această participare ne aduce un plus de punctaj pentru că, după cum ştiţi, 
prin strategia Guvernului, fiecare Pol de creştere participă cu proiecte individuale, primind o 
bonificaţie, şi are prioritate la finanţare. Ele nu sunt finanţate după pofta unuia sau altuia dintre 
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funcţionarii ministeriali ci, pur şi simplu, vor fi declarate eligibile după o analiză serioasă. Prin 
aceste proiecte  consider că vom reuşi ca două zone foarte importante din municipalitate să aibe 
nişte puncte de atracţie în plus, pentru ca toţi cetăţenii să se bucure de ele. Vă mulţumesc 
frumos! Domnule preşedinte, vă rog frumos  să supuneţi proiectele la vot. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 După lămuririle date şi…recomandările domnului viceprimar, există şi alte întrebări 
legate de acest punct de pe ordinea de zi? Nu. În condiţiile aceastea, supun la vot punctul 1 din 
ordinea de zi. 
 Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. A venit şi domnul consilier Stan Gabriel. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Trecem la punctul nr.2 din ordinea de zi, şi ultimul: 
 “Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Constanţa la “Programul 
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” cu 
proiectul “Amenajarea parcului Aurel Vlaicu, municipiul Constanţa.”; 
 - iniţiator: Viceprimar, Decebal Făgădău; 
 Domnu’ viceprimar Făgădău, mai aveţi ceva de adăugat? Dacă sunt întrebări legate de 
punctul 2? Nu. Trecem la vot. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Întrucât ordinea de zi a fost epuizată, doamnelor şi domnilor colegi, declar închise 
lucrările şedinţei de azi şi vă doresc o zi bună în continuare ! 
 
        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
 
 
         Răducu Popescu  
 SECRETAR, 
 
 
           Marcela Enache 
  
 
 


