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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 09.11.2009, orele 12,00, în şedinţa ordinară  a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  25 de consilieri (absentează următorii consilieri: dl.Muşat 
Mihalache, dl.Stroe Felix) 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.431/2009, de domnul consilier Ibraim Temur. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Bună ziua! Suntem 23 prezenţi, deci, putem începe şedinţa. Puţină atenţie, vă rog! 
Să fie linişte în sală! În atenţia domnilor consilieri, punctul 6 şi punctul 17 se retrag din 
convocator. Supun la vot convocatorul. 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Pe lângă convocatorul normal, cred că, aţi primit şi ordinea suplimentară. Ordinea 
suplimentară avea, iniţial, 8 puncte, dar mai adăugăm punctul 9 pentru alegerea 
preşedintelui de şedinţă pentru următoarele 3 luni. 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? Mulţumesc ! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul nr.1: 
 “Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 
2010.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Dacă sunt întrebări? Dacă nu, supunem la vot. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: dl.Matei 
Constantin, dl.Cupşa Ovidiu şi dl.Manea Victor. 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Eu cred că aici nu era nevoie de nicio explicaţie, pentru că nu noi mărim, Consiliul 
Local… 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Păi, eu cred că s-a citit, cumva, documentaţia. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu, noi nu mărim nimic. Este hotărâre de guvern care spune că trebuiesc majorate 
cu 20%, ele putând fi majorate şi de către noi cu alţi 20%, lucru pe care însă nu l-am făcut. 
Deci, ele sunt exact cum erau, la care se aplică hotărârea de guvern. Dacă mă întrebaţi pe 
mine, nu le-aş fi majorat de loc, dar asta e…legea. 
 
 D-na Virginia Ştefănică 
 Faţă de ce-a plătit contribuabilul în 2009, în 2010  vom percepe cu 20% mai mult, 
pentru persoane fizice şi juridice. Iar persoanele juridice, în privinţa clădirilor, nu vor avea 
această majorare, întrucât s-au majorat doar sumele nu şi procentele. Adică, persoana 
juridică care are o clădire nu poate fi majorată. Doar persoanele fizice… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Mai trebuie vreo lămurire? 
  
 D-na Virginia Ştefănică 
 Alte lămuriri? 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Totuşi, consider că se înţelegea din… 
 
 D-na Virginia Ştefănică 
 Bonificaţia, rămâne în continuare de 10% pentru persoane fizice şi 5% pentru 
persoane juridice. 
  
 Dl.Temur Ibraim 
 Rămâne votul negativ din partea blocului liberal. 
 Punctul nr.2: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  organigramei, a 
statului de personal şi a statului de funcţii la nivelul Serviciului Public de Impozite, 
Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa.” 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Supunem la vot. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul nr.3: 
 “Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale Direcţiei pentru 
Sport a Judeţului Constanţa cu privire la plata obligaţiilor fiscale. » 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul nr.4: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr.354/2001 privind 
înfiinţarea Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local 
Constanţa şi a H.C.L.M.552/2008 pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului 
Local Constanţa.” 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul nr.5: 
 „Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de producere şi distribuţie a 
energiei termice prin centralele termice de bloc pe gaze naturale al RADET 
Constanţa.” 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 6, reteras. Punctul 7: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCLM  nr.319/2008 
privind modificarea  şi completarea HCLM nr.273/2008 privind modificarea şi 
completarea anexei nr.1 la HCLM nr.178/2009.” 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Da, vă rog, domnu’ consilier Matei! Un microfon 
pentru domnul consilier, vă rog! 
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 Dl.Constantin Matei 
 Vorbesc destul de tare. Totuşi, la această…Văd că s-a găsit o soluţie, executivul a găsit o 
soluţie în sensul de a putea  să mărim cantitatea de combustibil, şi suntem de acord, binenţeles,  şi 
de aceea ne întrebam de ce dincolo, la taxe, n-am putut  găsi o soluţie prin care să… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Vreţi să mai spuneţi… 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Guvernul limitează consumul de combustibil la 200 de litri şi, totuşi, s-a găsit o soluţie 
juridică pentru 250 de litri… 
 
 D-na Marcela Enache 
 Suntem la punctul 7, acum! 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Deci, vorbim de punctul 7 şi de accea nu văd ... 
 
 Dl.Gabriel Pîrvulescu 
 Da, şi domnul consilier a făcut un comentariu vizavi de punctul 8. Punctul 7 s-a votat. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Păi, nu-l votasem, domnu’ consilier! Era vorba de punctul 7, urma să-l supun la vot şi 
dânsul a intervenit. Deci, discutăm de punctul 7, domnu’... 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Trecusem la punctul 8. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Nu, noi am supus la vot punctul 7 şi încheiem punctul 7 acum. 
 Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă  este împotrivă cineva? Nu. Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Acum trecem la punctul 8: 
 “Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru 
autovehiculele utilizate de Primăria Municipiului Constanţa.” 
 - iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cred că aici doreaţi să interveniţi. Vă rog! 
 
 
 Dl.Constantin Matei 
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 Cu care suntem de acord, n-avem nimic împotrivă… 
 
 Dl.Ionel Pilat 
 V-am explicat în cadrul…  
 
 Dl.Constantin Matei 
 Întrebam doar dacă… 
 
 Dl.Ionel Pilat 
 şedinţei de comisie… 
 
 Dl.Constantin Matei 
 S-a găsit, totuşi, o soluţie tehnică, juridică, pentru a putea mări această cantitate şi 
întrebam dacă nu puteam să găsim o soluţie şi pentru menţinerea taxelor. 
 
 Dl.Ionel Pilat 
 A, aţi pus o întrebare pentru…Vorbesc eu, pentru partea mea tehnică. referitor la 
consumul de carburanţi. Am găsit soluţia, printr-un calcul, pe o lună de zile, pe poliţia 
locală, pe poliţia comunitară, şi pentru asta am făcut propunerea de a ridica cantitatea de la 
200 la 250 la cele 11 autoturisme care aparţin Direţiei Poliţia Locală. Celelalte, conform 
Ordonanţei 80/2001, modificată cu Legea 154/2006, face trimitere la consiliile locale şi 
judeţene pentru cota de carburant lunară de 200 de litri. 
 
 D-na Virginia Ştefănică 
 Care era nelămurirea? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Întreabă domnul consilier dacă, la impozite, puteai să eviţi ordonanţa de guvern care 
ne obligă să le majorăm cu 20%. 
 
 D-na Virginia Ştefănică 
 Nu., este obligatorie, nu se poate evita sub nicio formă, iar taxele locale şi speciale 
nu au suferit nicio modificare. E vorba doar de taxele pentru populaţie, pentru impozitele: 
teren, casă… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Vă lămuresc eu, domnule! Ne obligă! Că aşa fac ăştia de la Bucureşti, vin şi ne fac 
socoteli pe bugetele noastre. Ne spun şi câtă benzină să consumăm şi pe cine să angajăm, şi 
cât să nu angajăm, şi cât să dăm afară, şi cum să ne stabilim politica de taxe! Că aşa e în ţara 
asta românească, indiferent de guvern, ăia ne învaţă pe noi ce să facem noi aici. Şi n-ai cum 
să eviţi! 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Înseamnă c-am venit,  cu votul,  în sprijinul dumneavoastră ! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
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 La taxe…  şi dacă nu votăm, după aia vă iau procurorii că de ce nu am făcut şi …şi 
aşa mai departe, intrăm în altă dandana, că prejudiciem bugetul local. 
 
 Dl.Nicolae Bileca 
 Aţi venit în sprijinul constănţenilor, comnu’ consilier! 
 
 Dl.Temur Ibraim  
 Supunem la vot punctul 8. 
 Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Împotrivă? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim  
 Punctul 9: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor 
bunuri imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al Municipiului 
Constanţa.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 10: 
„Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei  aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Constanţa, aprobată prin HCLM 
nr.439/30.09.2009.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 11: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  HCLM nr.222/2008 referitor la 
Statul de funcţii şi organigrama  ale  Centrului Social Constanţa, începând cu data de 
1.11.2009.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 Dl.Temur Ibraim 
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 Punctul 12: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea  HCLM nr.471/24.09.2007-privind 
aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri) aparţinând 
domeniului privat al municipiului Constanţa-cu modificările şi completările ulterioare.” 
- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 13: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială şi care 
solicită subvenţii de la bugetul local.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 Aici va trebui să votăm întâi pe buletine de vot. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 O întrebare, până când votăm. Există cumva posibilitatea de a face noi, direct, 
Primăria, de fapt, aceste activităţi sociale? De ce trebuie făcute prin asociaţii şi fundaţii? 
 Cu siguranţă că există o motivaţie, dar pe care n-am… 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Noi avem… direct. Facem anumite servicii sociale, direct, care sunt în subordinea 
primăriei. La ora actuală avem o mare problemă, pentru că noi, oricum, nu putem să mai 
angajăm niciun om.  Noi avem probleme, fiindcă deschidem două cluburi pentru pensionari 
şi unul pentru persoane cu handicap şi nu ştiu cum vom angaja administratorii de club. Asta, 
ştiţi, că e o chestiune de 5-6 luni de zile de când, tot aşa, ăştia de la Bucureşti ne învaţă ce să 
facem noi cu banii noştri, ai constănţenilor. În acelaşi timp, sunt anumite fundaţii care 
desfăşoară genul ăsta de activităţi şi care adună bani din mai multe locuri, nu numai de la 
primărie, şi vin şi la primărie pe lângă ceilalţi susţinători ai lor. Şi este o comisie care face 
evaluarea la activitate şi aşa mai departe; vine şi primăria şi contribuie, dar nu sunt angajaţii 
primăriei. Dacă poate, primăria, cu o anumită sumă anul ăsta, bine, dacă nu, cu altă 
sumă…Uite, poate să vă explice doamna Cioceanu, care are o asociaţie de genul ăsta. Vă 
dădea şi toate detaliile, amănunţite. Eu acolo îmi donez salariile de 8 ani… 
 
 D-na Paula Cioceanu 
 E adevărat, sunt fundaţii, aşa cum a spus şi dl.primar, care sunt autorizate pe aceste 
furnizări de servicii sociale, servicii care sunt foarte complexe, cel puţin în fundaţia pe care 
o am, care necesită  1001 de aprobări, acreditări şi de licenţieri, mai nou. Suntem licenţiaţi 
pe servicii sociale. Primăria nu poate fi sponsorizată, iar noi ne bazăm foarte mult pe 
sponsorizări şi atunci vă daţi seama că bugetul, ştiţi destul de bine domnu’ consilier, bugetul 
poate fi mărit cu aceste sponsorizări, fie că sunt materiale, fie că sunt de alt gen şi atunci, 
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normal că, în serviciul pe care îl desfăşurăm suntem destul de mult ajutaţi de aceste 
sponsorizări. Mulţumesc! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da, şi ca să închid… n-am avut reclamaţii, până acuma, că banii  s-ar fi dus, s-ar fi 
folosit în alte moduri sau nu ştiu ce. Dacă se întâmplă aşa ceva, eu sunt primul care… să 
aflu…că doar nu ne bătem joc, ne vede Dumnezeu, să furăm din banii care merg pentru 
amărâţi. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Da, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi… 
 
 D-na Marcela Enache 
 Hotărârea trebuie supusă la vot… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da’ ce e aia? Comisie? 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Comisia. Modificarea componenţei comisiei.  
 
 D-na Marcela Enache 
 Comisia de numărare a voturilor, vă rog… 
  
 Dl.Decebal Făgădău 
 Era doamna Marinescu Antonella şi acum l-am propus pe dl.Dobre Mircea să facă 
parte din această comisie… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da’ nu propuneţi pe cineva de la liberali? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Păi, sunt, sunt… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Sunt? Cine? 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Sunt deja în componenţa comisiei… 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Cine? 
 
 D-na Marcela Enache 
 D-na Marinescu nu mai este… 
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 Dl.Decebal Făgădău 
 Cine face parte din comisie? 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Comisia are o reprezentativitate, funcţie de…?  
 
 Se fac comentarii în sală. (Da.) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 O ştiţi, doamnă? Da’ nu vreţi să amânaţi ? Eu vă propun să amânaţi puţin, votaţi 
celelalte, ca să băgaţi şi din celelalte partide, dacă domnu’ doreşte, că chiar nu vrreau să 
existe niciun fel de suspiciune. 
  
 D-na Marcela Enache 
 Amânaţi puţin, trecem la punctul următor  şi eu, între timp,  mă informez… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Doriţi să-l amânăm, ca să verificăm componenţa şi, eventual, să… 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Nu, eu nu cred că e necesar. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da, bine. Mulţumesc! 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Oricum, trecem mai departe pe ordinea de zi, până se cunosc …Atunci, numărăm. 
 Comisia de numărare să fie pregătită… 
 
 Se fac comentarii în sală. (Hai să mergem mai departe.) 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Eu aşa am propus. Bun. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Mergeţi, faceţi ce vreţi. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 14: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare, a regulamentului de 
organizare şi funcţionare a comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor 
care acordă servicii de asistenţă socială, precum şi a grilei de evaluare.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
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 Avem 24 de voturi pentru. A venit şi dl.consilier Ali Nurhan. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 15: 
 “Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului Constanţa.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 16: 
 “Proiect de hotărâre privind  completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Vă rog, domnu’ consilier! 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Eu am o întrebare, domn’e la… PUZ-ul ăsta. Până acum, o parte din blocurile 
respective au fost date unor persoane cu drept de folosinţă; n-au nici intabulare, nici…deci, 
cu drept de folosinţă. Sunt 15 imobile din acestea şi unele dintre ele sunt deja date în 
folosinţa cuiva…. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Se face intabulare… 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Dar nu erau intabulate…. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Se face intabularea cu drept de folosinţă pentru persoana care are contract şi drept de 
proprietate pentru municipiu. Deci aşa se dau… 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Dar până acuma ele ce regim  juridic au avut, că n-au fost intabulate nici pe 
primărie, nici pe … 
 
 D-na Marcela Enache 
 Figurau în proprietatea noastră, a municipiului şi acum se acordă dreptul de 
folosinţă…Aşa se şi face la Cartea Funciară, intabularea, cu drept de folosinţă  ei şi drept de 
proprietate municipiul. 
  
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 O.K.Deci, juridic, e O.K. 
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 D-na Marcela Enache 
 Da. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Da. Votăm. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 17 – retras. Punctul 18: 
 “Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea unor suprafeţe de teren situate în  
municipiul Constanţa în vederea înscrierii în Cartea Funciară.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 19: 
 „Proiect de hotărâre privind  modificarea HCLM nr.154/2001 privind transmiterea 
unor terenuri situate în staţiunea Mamaia din administrarea municipiului Constanţa în 
administrarea RAEDPP Constanţa.” 
  -  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 20: 
 “Proiect de hotărâre privind  radierea unor imobile din inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 21: 
 „Proiect de hotărâre privind  împuternicirea unor persoane din cadrul Primăriei 
Municipiului Constanţa în vederea aplicării Sentinţei Civile nr.1225/22.09.2008 a 
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Tribunalului Constanţa, irevocabilă prin Decizia Civilă nr.160/CA/17.04.2009 a Curţii de 
Apel Constanţa.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. A venit şi dl.Chirondojan. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 22: 
 „Proiect de hotărâre privind  atribuirea denumirii de “Parcul Viitorului”, 
obiectivului de investiţii care se construieşte în zona CET, Constanţa, de Primăria 
Municipiului Constanţa în parteneriat cu S.C. Petrom S.A.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru.  
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Am încheiat convocatorul normal, trecem la ordinea suplimentară. Punctul 1: 
 “Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM 
nr.496/2007.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru.  
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 2: 
 “Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM 
nr.497/2007.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru.  
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 3: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei REACTUALIZARE 
PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTANŢA-CUMPĂNA, teren în suprafaţă de 
89,14 ha, proprietate persoane fizice şi juridice.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru.  
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 4: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 
INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ŞI CONSTRUIRE SHOW-ROOM ŞI 
SERVICE AUTO PORSCHE, DN3A, teren în suprafaţă de 4 ha, proprietate SC 
PORSCHE IMMOBILIEN SRL.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru.  
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 5: 
 “Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de utilitate publică a lucrărilor 
de sistematizare a circulaţiei auto efectuate în vederea construirii unei subtraversări a 
actualului traseu al DN2A, în zona de acces la Complexul Comercial Tom, bd.Tomis 
nr.401.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Vă mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru.  
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 6: 
 “Proiect de hotărâre privind acordarea premiului de 5% din cheltuielile cu 
salariile aferente anului 2009 pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru.  
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 7: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – 
COMPLEX COMERCIAL CORA, str.Cumpenei nr.2, teren în suprafaţă de 50742,2 
mp, proprietate SC TEMESTATE SRL.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru.  
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 8: 
 “Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu în vederea 
preluării terenului în suprafaţă de 15.754,68 mp, domeniul public al Judeţului 
Constanţa, situate în zona Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa din 
administrarea Consiliului Judeţean Constanţa în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru.  
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Punctul 9: 
 “Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.” 
  -  iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 
 Dl.Victor Manea 
 Domnu’ preşedinte! 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Poftiţi! 
 
 Dl.Victor Manea 
 De ce preluăm de la Consiliul Judeţean? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Vă spun eu, ca să amenajăm parcări şi tot ce înseamnă circulaţie la Spitalul 
Judeţean. Ca să putem să facem lucrarea pe banii noştrii, trebuie să luăm înapoi terenul 
după care dăm în… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Ca să terminăm cu ţigăneala aia de la spital. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Îl luăm, nu dăm!) 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Îl luăm, nu dăm! 
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 Dl.Temur Ibraim 
 Deci, punctul 9, domnilor consilieri  - alegerea preşedintelui de şedinţă. 
 Propuneri, aşteptăm! Domnul viceprimar! 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Din partea Partidului Social Democrat îl propun pe domnul consilier Vişan Gabriel. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Deci, din partea Partidului Social Democrat, pe dl.Vişan Gabriel. Altă propunere? 
 Dacă nu mai sunt alte propuneri, supunem la vot. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Felicitări! Mai aveţi puţină răbdare să numărăm voturile pentru comisia de la 
punctul 13, pentru a afla rezultatul votului secret, după care să supunem la vot hotărârea. 
 

- X – 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Rezultatul votului secret este următorul: dl.Dobre Mircea a obţinut 21 de voturi 
pentru, 1 vot împotrivă, iar două buletine de vot au fost anulate. Supun la vot proiectul de 
hotărâre. 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Stimaţi colegi, punctele de pe ordinea de zi de astăzi au fost epuizate. Declar închise 
lucrările şedinţei. Vă mulţumesc pentru participare! 
 
 
                 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
 
        Temur Ibraim 
            
  SECRETAR, 
 
           Marcela Enache 


