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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 09.12.2009, orele 12,00, în şedinţa ordinară  a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  27 de consilieri, 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.495/2009, de 
domnul consilier Vişan George. 
 
 Înainte de începerea lucrărilor, pentru  toţi cei prezenţi în sala de şedinţe atmosfera 
sărbătorilor de iarnă îşi face simţită prezenţa, fiecare murmurând, alături de corul de copii, 
colindele specifice acestei perioade. 
 
 Dl.George Vişan 
 Mulţumim, copiilor, pentru colinde! Suntem prezenţi 27 de consilieri. Declar deschise 
lucrările şedinţei de astăzi. De pe convocator a fost retras punctul nr.11 şi vă supun la vot 
convocatorul fără punctul 11.  
 Cine este pentru?  
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 27 de voturi pentru. 
 
 Dl.George Vişan 
 Mai avem şi o listă suplimentară, cu două puncte, pe care o supun la vot. 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? E cineva împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 27 de voturi pentru. 
 
 Dl.George Vişan 
 Începem cu primul punct: 
 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2009.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Domnule preşedinte, numai puţin! 
 
Dl.George Vişan 
Vă rog! 
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Dl.Decebal Făgădău 
Aş vrea să vă propun o mică completare la acest proiect, rectificarea bugetului. O să am 

rugămintea la dumneavoastră, domnilor colegi,  să aprobaţi o suplimentare, la alocări, pentru 
capitolul 61 – pază şi protecţie în sumă de 150 de mii de lei, de la veniturile suplimentare pe care 
le-am realizat din taxele judiciare de timbru. Deci, să transferăm de la taxele judiciare de timbru, 
unde avem încasări suplimentare, la  capitolul 61 – pază şi protecţie, astfel încât…Am în faţă şi o 
notă justificativă, dacă e necesar…. 

 
Se fac comentarii în sală. (Nu e nevoie…) 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Deci, să suplimentăm pentru acest capitol foarte important. Vă mulţumesc! 
 
Dl.George Vişan 
Mulţumim, domnule viceprimar! Mai sunt şi alte propuneri? Vă supun la vot, atunci, 

proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Întâi amendamentul… 
 
Dl.George Vişan 
Întâi amendamentul.  
Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 
 
Dl.George Vişan 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 
 
Dl.George Vişan 
Punctul nr.2: 

 “Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al 
R.A.T.C. Constanţa pe anul 2009.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Dacă sunt întrebări? Nu. Atunci, am să supun la vot proiectul de hotărâre.  
Cine este pentru? Mulţumesc! Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 
 
Dl.George Vişan 
Punctul nr.3: 

 “Proiect de hotărâre privind modificarea ştatului de funcţii şi organigramei aparatului 
de specialitate al primarului municipiului Constanţa, aprobate prin H.C.L.M. nr. 
475/09.11.2009.” 
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- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Dacă sunt întrebări? Nu. Atunci, am să supun la vot.  
Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Mulţumesc! 

 
D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 

 
Dl.George Vişan 
Punctul nr.4: 

 “Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa pentru anul 2010.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Sunt întrebări? Nu. 

Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Mulţumesc! 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 

 
Dl.George Vişan 
Punctul nr.5: 

 “Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii HCLM NR. 662/17.12.2008 
referitor la ştatul de funcţii al Cantinei de Ajutor Social Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Sunt întrebări? Nu. 

Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Mulţumesc! 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 

 
Dl.George Vişan 
Punctul nr.6: 

 “Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directa a unor bunuri 
imobile ( terenuri şi/sau clădiri ) ce aparţin domeniului privat al Municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Sunt întrebări? Nu. 

Cine este pentru? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 

 
Dl.George Vişan 
Punctul nr.7: 

 “Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea HCLM 396/2009 privind 
Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului 
municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Sunt întrebări, nelămuriri? Nu. Vă supun la vot: 

Cine este pentru? Se abţine cineva? Cineva împotrivă? Mulţumesc! 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 
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Dl.George Vişan 
Punctul nr.8: 

 “Proiect de hotărâre privind modificarea Ştatului de funcţii şi a Organigramei – 
Serviciului Public Administrare Creşe în subordinea Consiliului Local Municipal Constanţa, 
aprobate prin HCLM 17/2009.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Sunt întrebări? Nu. Supun la vot: 

Cine este pentru? Se abţine cineva? Cineva împotrivă? Mulţumesc! 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 

 
Dl.George Vişan 
Punctul nr.9: 

 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 12/2009 în sensul reactualizării 
studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici şi redenumirea 
obiectivului de investiţii sub titlul : Realizarea unei instalaţii de agrement nautic pe lacul 
Siutghiol- Mamaia Teleschi." 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Poftiţi, vă rog, domnule viceprimar! 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Aş vrea să dau nişte explicaţii, în primul rând pentru că am văzut că în presă au apărut nişte 
articole. Nu facem nimic altceva decât ca acest studiu de fezabilitate pe care noi îl avem să fie 
ajustat astfel încât să putem aplica, cu el, diferite surse de finanţare. S-a redeschis axa 5.2. pentru 
infrastructură turistică şi nu am făcut altceva decât studiul pe care îl aveam să-l ajustăm, astfel încât  
noi nu am venit decât cu cheltuielile eligibile prinse în acest ghid de finanţare. Nu este vorba de un 
studiu nou, nu este vorba de cheltuieli în plus…şi am simţit nevoia să vă dau aceste clarificări. E 
vorba de multele studii pe care noi le avem la primărie şi acum căutăm linii de finanţare pentru ele. 
În funcţie de ghid, noi punem cheltuielile prin prisma acelui ghid. Nu facem nimic altceva în plus 
sau în minus. Am vrut să fac aceste clarificări. Mulţumesc, domnule preşedinte! 
 

Dl.George Vişan 
 Vă supun, atunci, la vot. 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Mulţumesc! 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 
 
Dl.George Vişan 
Punctul nr.10: 

 “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice aferente 
obiectivului de investiţii "SUBTRAVERSARE DN 2A ŞI SISTEMATIZARE ACCESE", 
precum şi a indicatoriilor tehnico-economici în faza Studiu de Fezabilitate.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Nelămuriri?Întrebări? Vă supun la vot…Vă rog, domnu’ viceprimar! 
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 Dl.Decebal Făgădău 
 Aş vrea, totuşi, să fac o mică intervenţie, ca să aveţi cunoştinţă despre ce este vorba… 
 
 Se fac comentarii în sală.( Eu ştiu despre ce este vorba. El a avut câteva nelămuriri…) 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Ştiţi că am aprobat, data trecută, declararea  ca obiectiv de utilitate publică toată 
direcţionarea de trafic, cu subtraversarea şi cu drumul acela paralel cu Aurel Vlaicu, din zona 
Carrefour. Este vorba de un studiu de fezabilitate care se întocmeşte de către cel care va executa şi 
lucrarea – este vorba de complexul comercial Carrefour. Absolut toate costurile vor fi suportate de 
ei, dar, conform legislaţiei în vigoare, noi, ca şi Consiliu Local, trebuie să aprobăm indicatorii 
tehnico-economici, indicii ce rezultă din studiul de fezabilitate. Deci, investiţia Primăriei este zero; 
beneficiul  - este toată această climatizare a zonei. Vă mulţumesc! 
 
 Dl.George Vişan 
 Vă mulţumim şi noi! 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Mulţumesc! 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 
 
Dl.George Vişan 
Punctul nr.11 a fost retras. Trecem la  punctul nr.12: 

 “Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol 
pentru anul 2010.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Domnu’ Manea, vă rog! 
 
Dl.Victor Manea 
2010 sau 2009? 
 
Dl.George Vişan 
2010. 
 
Dl.Victor Manea 
De ce aprobăm întâi cheltuielile, nu intră în bugetul mare? 
 
Se fac comentarii în sală. (Sunt cheltuielile de protocol pentru primar, viceprimari şi 
Consiliul Local…) 
 
Dl.Victor Manea 
Dar de ce le facem acuma pentru 2010? 
 
D-na Marcela Enache 

 În fiecare an intrăm cu acest proiect de hotărâre, să se aprobe cheltuielile pentru protocolul 
cabinetelor. 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Dacă n-or fi bani, de 700 de milioane, modificăm… 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Dar nu era normal să intre în buget? Are dreptate şi omul ăsta! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Trebuie o hotărâre separată? 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Da, aşa s-a făcut în fiecare an… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 De ce? 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Că, mi se pare, aşa scrie în lege....cheltuielile de protocol se aprobă prin hotărâre de 
consiliu, separat.. 
 
 D-na Marcela Enache 
 E Ordonanţa 80…  
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da? 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Da. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Prin hotărâre separată. Aşa le-am aprobat în fiecare an… 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Da, în fiecare an am aprobat aşa. Dar, oricum, dacă bugetul nu ne va permite suma… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Şi suma-i mai mare faţă de suma de anul trecut?  
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Asta nu ştiu să vă spu. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu ne putem uita? 
 
 Se fac comentarii în sală. (N-avem hotărârea veche…) 
 
 D-na Marcela Enache 
 Scrie în referat? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Retrageţi-o! La anul! 
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 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Pentru ce? 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Este vorba de protocolul la cabinetul  dumneavoastră, al meu, al domnului Stan şi pentru 
şedinţele de consiliu… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Adică ce, despre cafea…şi apă… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Obligativitatea înscrierii în bugetul mare, nu este. Dacă nu vor fi bani, nu vor fi trecuţi. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu, nu asta e problema. Da’ putem să ne lămurim acum dacă trebuie făcută prin hotărâre, 
separată, de consiliu local, ca să ştim de ce facem? În general, nu-mi place să fac lucruri pe care nu 
ştiu de ce le fac! Ştii? 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Comisia de buget-finanţe şi-a dat avizul…Aşa s-a făcut în fiecare an…Ce atâta…? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da, da’ are dreptate omu’: “Vreau să ştiu şi eu de ce se face aşa, că eu nu ştiu.”! 
 
 Se fac comentarii în sală. (Aşa se face în fiecare an şi executivul trebuie să ne spună…) 
 
  
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 E adevărat. Păi, executivul nu e în stare să răspundă, aşa că se amână!  
  
 Se fac comentarii în sală. ( E legală, e…Nu înţeleg de ce să o amânăm.) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 O retragem! O discutăm în ianuarie. 
 
 Dl.George Vişan 
 Punctul nr.12 se retrage. Punctul nr.13: 
 “Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.” 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Dacă sunt întrebări? Dacă nu, vă supun la vot. 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? Mulţumesc! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 27 de voturi pentru. 
 
 Dl.George Vişan 
 Punctul nr.14: 
 “Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al municipiului 
Constanţa" domnului Ion Tiţoiu.” 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Aici avem buletine de vot. Votul este secret. 
 Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr.1: 
 “Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Vă rog, doamna Onciu! 
 
D-na Carmen Onciu 
La spaţiile cu destinaţie de cabinete medicale, să cerem să se facă dovada că mai este în 

relaţii contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate…Pentru a deservi populaţia, trebuie să ne 
asigurăm că are contract cu Casa de Asigurări… 

 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Nicolae Bileca 
Nu poate fi aceasta o condiţie. Legea spune în felul următor: după ce s-a terminat, trebuie 

să-i faci contract de concesiune. Dacă are sau n-are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, este 
problema lui… 
  

Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Domnule preşedinte, vă rog să supuneţi la vot amendamentul propus de d-na consilier 
Onciu, în sensul de completare a condiţiilor de prelungire cu verificarea existenţei unui contract 
între medicul titular de contract şi Casa de Asigurări de Sănătate şi votăm acum sau… 
 
 Se fac comentarii în sală. (Legea nu prevede o astfel de condiţie…) 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Dacă prin lege  nu e interzis, noi putem, Consiliul Local, să impunem această condiţie. Şi 
vedem, prin vot, dacă impunem sau nu. Doamna consilier este, ca şi dumneavoastră… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.George Vişan 
 Vă rog, să supunem la vot. 
 Cine este pentru amendamentul propus? 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Vă rog să ridicaţi cartonaşele, ca să pot să număr. Vă abţineţi? 
 



 9

 Unii consilierii nu sunt hotărâţi, o dată ridică cartonaşul verde care înseamnă “pentru” şi 
imediat după aceea ridică cartonaşul galben care semnifică abţinerea; unii nu ridică niciun cartonaş. 
 Au ridicat cartonaşul galben, şi l-au menţinut, următorii consilieri: Matei, Cupşa, Făgădău, 
Stan. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Întrebaţi cine este pentru.) 
 
 Dl.George Vişan 
 Deci: 
 Cine este pentru amendamentul ridicat de doamna consilier? 
 
 D-na Marcela Enache 
 A trecut amendamentul cu 18 voturi pentru. 
 
 Dl.George Vişan 
 E în regulă. Acum, supunem la vot proiectul de hotărâre. 
 Cine este pentru? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru. 
 
 Dl.George Vişan 
 Mulţumim! Trecem la punctul 2: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei “Modificare PUZ- Revitalizare 
Urbană Zona Luna Parc, modificare  HCLM nr.130/26.04.2001”, teren în suprafaţă de 6,13 
ha, parte aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, parte proprietate 
privată a persoanelor fizice şi juridice.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Dacă sunt întrebări? Nu sunt, supun la vot. 
Cine este pentru? Se abţine cineva? Este cineva împotrivă? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 27 de voturi pentru. 
 

 Dl.George Vişan 
 Rog comisia de numărare a voturilor să se întrunească, pentru a se putea afla rezultatul de la 

punctul 14. 
 

- X – 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Stimaţi colegi, vreau să vă spun că au mai fost făcute, suplimentar, nişte propuneri. Una 

pentru dl.Muşat,  una pentru dl.Buzescu Constantin, una pentru dl.Marian Simion… 
 

 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Domnul Ion Tiţoiu a întrunit 26 de voturi pentru şi o abţinere. Îl invit aici. Cred că este de 
prisos să-i fac o prezentare maestrului Tiţoiu. Vreau doar să-l felicit. 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Felicitări, maestre! Vă rog să ne spuneţi două vorbe: mie, Consiliului Local şi presei… 
 
 Se fac comentarii în sală. (Mai bine să ne cânte ceva!) 
 
 Dl.Ion Tiţoiu 
 Mai bine desenez ceva. Întâi de toate, vă invit la Muzeul de Artă, să vedeţi ce mai fac. Din 
2010 mă voi retrage la Slava Rusă, să-mi petrec ultimii ani de viaţă, am ieşit la pensie. Şi vă 
mulţumesc şi …Sunt extraordinar de emoţionat că sunt, alături de maestrul meu Ion Mătăsăreanu, 
“Cetăţean de onoare” al oraşului Constanţa. Vă mulţumesc tuturor! 
  
 Aplauze puternice în sală. 
 
 Dl.George Vişan 
 Supun la vot hotărârea. 
 Cine este pentru?  
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru şi o abţinere. 
 
 Dl.George Vişan 
 Declar închise lucrările şedinţei de azi. Vă mulţumesc pentru participare! 
 
        
        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
 
 
         George Vişan 
   SECRETAR, 
 
            Marcela Enache 

 
 
 
 
 
 
 


