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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 24.08.2011, orele 12,00, în şedinţa ordinară  a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  23 de consilieri (absenţi nemotivat: dl.Georgescu Daniel, dl.Manea 
Victor, dl.Stroe Felix şi dl.Tănase Cristian), 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.146 din 
30.05.2011, de domnul consilier Popescu Răducu. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Bună ziua, stimaţi colegi! Suntem prezenţi 23 de consilieri, aşadar, putem începe lucrările 
şedinţei de astăzi, 24.08.2011. 
 Înainte de a vă supune la vot ordinea de zi comunicată, am să vă anunţ o înlocuire între 
punctele 10 şi 11. Astfel, punctul nr.11 va deveni punctul nr.10, iar punctul nr.10 îl vom propune 
pe poziţia nr.11. Şi punctul nr.24 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind transmiterea 
imobilului Cazino Constanţa, îl propunem pentru poziţia nr.1, astfel încât să-l dezbatem prima 
dată, înaintea celorlalte proiecte de hotărâri. Aceste modificări fiind spuse, supun la vot ordinea de 
zi comunicată. 
 Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Supun la vot ordinea suplimentară, ce conţine două puncte. 
 Cine este pentru? Abţineri? Dacă este cineva împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Supunem la vot, ambele, convocatorul şi ordinea suplimentară. 
 Cine este pentru? Abţineri? Cineva împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
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 Dl.Răducu Popescu 
 Aşadar, începem cu punctul nr.1 de pe ordinea de zi (punctul 24): 

 “Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului – teren şi construcţie-
“CAZINO-Constanţa’’, aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa, din 
administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului.” 

-iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine doreşte să ia cuvântul? Dacă sunt reprezentanţi ai partidelor….? Era invitat cineva de 
la Partida Rromilor sau…Nu ştiu exact de la ce partid… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 M-ascultaţi un moment?! Până în momentul acesta nu avem o înştiinţare oficială, la 
Primărie, din partea Ministerului, că ar dori să-l preia în administrare în vederea reparării. 
 Avem o adresă, primită de dl.Făgădău de la  un director din minister, care spune că vor să 
se implice financiar… 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Că au decis… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Că au decis să se implice financiar. Ştiţi că am avut o întrunire organizată de liberali, de 
dl.Cupşa, bine organizată, cu prefectu’, în care…şi cu d-na Păuleanu, architect, în care să discutăm 
despre Cazino. La întâlnirea respectivă, am convenit să dăm un răgaz de două luni Guvernului, 
având în vedere că imobilul se degradează şi nu putem să aşteptăm un an de zile până când ia o 
decizie, ca să să spună şi să ne informeze dacă se implică sau nu. Repet, oficial, nu avem decât 
această adresă din partea Ministerului, cum că doresc, au decis să se implice. 
 Având în vedere toate discuţiile şi toată polemica purtată pe la televizoare şi pe blog, că eu 
n-am blog, pe un blog, şi că d-na ministru a spus că va da ea banii ca să repare această clădire, eu 
cu dl.Decebal am gândit să fim în întâmpinarea dorinţei dumneaei şi să transmitem în administrare, 
pe durata reparaţiilor, Cazinoul, Ministerului Dezvoltării. Ca să n-avem discuţii…”că vrem”…”că 
nu vrem”…”că, de fapt, suntem supăraţi”….”că ar vrea să-l repare” şi aşa mai departe! 
 Ca atare, vă supun aprobării această hotărâre de transmitere în administrare, pe durata 
reparaţiilor şi a investiţiilor, către minister, după care, dumnealor n-au decât să facă formalităţile 
să-l preia şi să-l repare. Acuma, stau şi mă gândesc că ar trebui să mai punem un amendament, ca, 
dacă nu încep procedura într-un termen de…procedura însemnând evaluare, proiectare, reparaţii, 
într-un termen de…el să revină Consiliului. Să nu-l dăm şi să ne trezim că zace pe acolo ani de zile 
şi ne cade în cap, nu!?! 
 
 Se fac comentarii în sală. (Da, da…) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Ce termen  propuneţi dumneavoastră? Deci, noi, să le transmitem în administrare, să le 
spunem că într-un  termen de…ar trebui să înceapă reparaţia. 
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 Se fac comentarii în sală. (Şase luni….) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da’ şase luni…Nu ştiu dacă pot să facă licitaţie pentru proiectare şi pentru construire. Eu aş 
pune pe un termen de un an de zile. Nu?! Păi, procedural, nu se poate! 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 Ca să facă diligenţele de preluare, în mod cert, în şase luni… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Noi… 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 Trebuie să le dăm un termen, ca să facă diligenţele de preluare. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Cum să spunem, corect? 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Domnu’ primar, ca să nu le dăm…să pară  ceva  ultimativ, pentru preluare, eu zic să le dăm 
termen, în primul rând , ca să –l preia ei prin hotărâre de guvern... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, nu, că dacă ei nu-l preiau prin hotărâre, noi putem să anulăm hotărârea noastră… 
 
 Se fac comentarii în sală. (Oricând.) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Oricând. E nulă. Am dat ceva şi nu vrea să ia nimeni. Eu zic să punem un termen de un an 
de zile în care să înceapă refacerea Cazinoului. În cazul în care nu încep într-un an de zile, 
Cazinoul să revină municipalităţii. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Şi dacă nu-l preia?) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Hotărârea o dăm acum… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu ştiu, atunci, propuneţi dumneavoastră! 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Să-l preia, prima dată într-un termen şi apoi, într-un termen de… un an… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Cum să spunem? 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Să-l preia într-o lună, două… 
 
 Dl.Dobre Mircea 
 Să-l preia în două luni şi după aceea să-l repare…Mă rog, să facă…. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Atunci, facem…Cum? Îl notaţi dumneavoastră, doamnă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Da. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Eu zic, din momentul intrării în vigoare a hotărârii noastre, că mai durează, prefect şi aşa 
mai departe, în termen de trei luni de zile să preia, printr-o hotărâre de guvern… 
 
 Se fac comentarii în sală. ( Şi apoi, treaba lor…) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, nu “şi apoi treaba lor”! Şi dacă nu-l repară? 
 
 Se fac comentarii în sală. (Corect...) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Dacă nu-l repară e iar treaba noastră! Şi, din momentul preluării de către ei, au termen un 
an de zile ca să înceapă reabilitarea  Cazinoului. În caz contrar, Cazinoul revine municipalităţii. 
 Deci, aşa să dăm hotărârea. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Da, e bine…) 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 După trei…sau după un an şi trei luni? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, după un an şi trei luni, nu?! Că, dacă-l preiau, după aia iar ajungem la povestea de 
proceduri. Trebuie să facă proceduri de… 
 
 Se fac comentarii în sală. (Un an si trei luni de la data preluării.) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, un an şi trei luni din momentul ăsta. 
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 Dl.Mircea Dobre 
 Sau trei luni, dacă nu-l preiau în trei luni. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Sau trei luni, dacă nu-l preiau. 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Trei luni de zile, e un termen suficient pentru a da o hotărâre de guvern… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Corect. După care…. 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Trebuie rediscutaţi termenii… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu. După aceea le dăm un an de zile ca să înceapă reparaţiile. E rezonabil, nu?! 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Sunt doi timpi în care… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, e O.K. aşa ! 
 
 Se fac comentarii în sală. (Da, da.) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Asta e cu Cazinoul! 
 
 Se fac comentarii în sală. (Şi dacă pierd alegerile, ce se întâmplă?) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu ştiu! Să dea Dumnezeu să se întâmple! Cum a zis orbul: “Mai vedem!”. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Doamna Enache, dacă doriţi să recitiţi amendamentul, astfel încât să-l pot supune la vot. 
Doamna Enache va da citire amendamentului, astfel încât să-l putem supune la vot exact în forma 
în care a fost formulat. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Deci, amendamentul va fi formulat astfel: “În termen de trei luni de la emiterea hotărârii de 
consiliu local…. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 De la intrarea în vigoare. 
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 D-na Marcela Enache 
 De la intrarea în vigoare a hotărârii consiliului local, să poată să fie emisă… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Şi în caz contrar… 
 
 Se fac comentarii în sală. (Maxim….maxim…) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Să fie emisă, nu să “poată”, în maxim trei luni… 
 
 D-na Marcela Enache 
 Şi să fie emisă, deci, hotărârea de guvern, în termen de trei luni. Şi după aceea? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 În cazul în care nu este emisă, hotărârea noastră de transmitere îşi încetează efectele. Da? 
 
 Se fac comentarii în sală. (Da.) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 O dată. Doi… 
 
 D-na Marcela Enache 
 Şi, al doilea alineat: “În termen de un an, de la preluarea prin hotărâre de guvern, să 
înceapă reparaţiile. În caz contrar, imobilul ve revenii municipalităţii.” 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Perfecţiune! 
 
 Se fac comentarii în sală. (Să înceapă lucrările pentru reparaţii.) 
 
 D-na Marcela Enache 
 Da, să înceapă reparaţiile. 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 În maxim…. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 În maxim un an de zile. 
 
 D-na Marcela Enache 
 În maxim. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Aşadar, amendamentul conţine doi timpi, primul – trei luni, al doilea – un an de la cele trei 
luni. Îl supun la vot.  
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 Cine este pentru amendament? Abţineri? Voturi împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Şi acum, voi supune la vot proiectul împreună cu amendamentul votat. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Revenim la convocator. Trecem la punctul nr.2, dar nr.1 numerotat pe ordinea de zi: 

 “Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal rectificat pe anul 2011.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.2: 

 “Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului municipal pe trimestrul II pe anul 
2011.” 

 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.3: 

 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 al RAEDPP 
Constanţa.” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Pentru? Voturi împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.4: 

 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 al RATC 
Constanţa.” 

 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
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 Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.5: 

 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 al SCIL CONFORT 
URBAN Constanţa.” 

 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.6: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 9 la HCLM nr. 
92/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011:” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.7: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa, aprobate prin HCLM nr. 
60/31.03.2011.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.8: 
 “Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 
municipiului Constanţa în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Constanţa.” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 
Dl.Ovidiu Cupşa 

 Am un amendament, de fapt o inversare între Şcoala nr.17 şi Colegiul „Pontica”. Şi 
dl.Chirondojan este de acord. 
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Dl.Răducu Popescu 
 Cine este pentru? Voturi împotrivă? Se abţine cineva? 
  
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.9: 
 “Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu de locuit construit de ANL în 
regim de închiriere din recuperări.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.10: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului “Programul de întreţinere, reparare 
şi modernizare a tramei stradale a municipiului Constanţa pentru anii 2012, 2013, 2014.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.11: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului “Documentaţie de avizare pentru 
lucrări de intervenţie’’ referitor la “Programul de intreţinere, reparare şi modernizare a 
tramei stradale a municipiului Constanţa pentru anii 2012, 2013, 2014.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.12: 

 “Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai 
obiectivului de investiţii ‘’Amenajarea integrată a zonei de acces în Portul Turistic Tomis si 
Plaja Modern’’- etapa studiu de fezabilitate.” 

 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.13: 
 “Proiect de hotărâre privind preluarea în folosinţă gratuită de către RADET 
Constanţa a spaţiilor aferente Centralelor Termice (CT) şi preluarea în folosinţă gratuită de 
către RAJA Constanţa a fiecărui Hidrofor şi spaţiu aferent acestuia, pentru fiecare bloc în 
parte din cadrul ‘’Programului de construire locuinţe ieftine pentru tineri, în vederea 
cumpărării, zona Baba Novac:” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Dacă sunt discuţii cu privire la acest punct ? D-na Enache. 
 
D-na Marcela Enache 
Eu aş vrea să vă expun punctul meu de vedere cu privire la acest proiect de hotărâre. 

Aceste spaţii care urmează să fie preluate în folosinţă, atât de către RADET cât şi de către RAJA,  
sunt părţi comune, cote indivize ale proprietarilor şi eu consider că noi nu putem să dispunem 
asupra acestora. N-au decât să stabilească, prin adunările generale ale Asociaţiei  de proprietari, 
modalitatea prin care vor da aceste spaţii RADET-ului şi RAJA. Mai ales că RAJA nici nu este 
regia noastră şi eu nu pot să dispun cu privire la RAJA. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Este cineva de la RADET, aici? 
 
Se fac comentarii în sală. (Da, dl.Popa.) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Noi discutăm acuma...Domn’ Marica, fiţi atent, vă rog! Discutăm de blocurile din Baba  

Novac, nu, astea noi?! 
 
Se fac comentarii în sală. (Da.) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Unde ar trebui să vă dăm, cumva, spaţiile astea, ca să faceţi investiţii acolo.... Să faceţi 

centrale sau ce? 
 
Dl.Popa 
Sunt construite, centralele. Există tot. Este comună instalaţia... 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Spaţiile...cui aparţin acum? 
 
D-na Marcela Enache 
Sunt ale proprietarilor. 
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Dl.Ion Marica 
Aparţin, în cotă indiviză, proprietarilor. Şi noi ne-am gândit, ca...ştiu eu, ca iniţiatori ai 

acestui proiect, să creem un canal de oportunitate, ca Asociaţiile de proprietari să predea, în 
folosinţă gratuită, RADET-ului, aceste spaţii care sunt terminate, sunt finisate. A fost instalată 
centrala. Funcţionează. Dar să le dea fără chirie, pentru că orice cost se va reflecta în preţul 
gigacaloriei, respectiv al apei. Şi atunci, noi am pus în anexa 1 şi 2 nişte protocoale de predare-
primire. Dar ca şi oportunitate...Nu predăm noi, că nu-i proprietatea noastră, este a Asociaţiei. Ei 
nu ştiu. Şi în calitate de coordonator al acestui program, Consiliul Local, am zis să treacă această 
hotărâre, ca să fie oportunitate... 

 
Dl.Decebal Făgădău 
Domnu’ primar... 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da. 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Vreau să vă spun că am discutat şi cu doamna secretar această hotărâre. Corect, noi facem 

un cadru pentru RADET, astfel încât  să poată prelua cu titlu gratuit sau printr-un contract de 
comodat cu Asociaţia de proprietari de acolo... 

 
D-na Marcela Enache 
Se înţeleg... 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Consider că ar fi mai bine să facem specificarea că noi creem pentru RADET cadrul  legal 

de preluare a spaţiilor.... 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Dar e nevoie să vă creem  acest cadru legal, noi? 
 
D-na Marcela Enache 
Părerea mea: nu. 
 
Se fac comentarii în sală. (Şi la ce le foloseşte....?) 
 
Dl.Popa 
Asociaţia de proprietari va cere chirie pe centrală.... 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Păi, cum să ceară, domn’e, chirie pe centrală?! 
 
Dl.Popa 
Avem precedent. Sunt conducte prin subsoluri pentru care... 
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Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Să ceară chirie?! 
 
Dl.Popa 
Da. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Păi, nu-i nimic. Luaţi banii de chirie şi îi facturaţi....îi puneţi înapoi! Ce dracu e asta?! Şi-

aşa subvenţionăm căldura! Deci, dacă vă cer chirie, pe blocurile respective, când faceţi...vă facem 
hotărâre de consiliu local şi ăia care cer chirie, toate cheltuielile le băgaţi înapoi. Distribuiţi pe 
numărul de gigacalorii consumate, că poate un bloc îţi cere şi altul nu-ţi cere. Cât îţi cere la chirie? 
Îi spui: „Cât ceri, mă, chirie? 1000 de Euro? O mie de Euro. Luna asta cât ai consumat? 70 de 
gigacalorii? 70.” Harşt, mia o împarţi pe gigacalorii: „Dă banul!”. Păi, ce dracu, suntem la nebuni 
aici, după ce că le subvenţionăm?! 

 
Se fac comentarii în sală.(Retrageţi-o de pe ordinea de zi. Sau o amânăm?) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Nu, păi, n-avem ce să dăm şi ce să luăm. Asta, trebuie să vă duceţi voi, vorbiţi cu ăia: „Bă, 

le daţi sau nu le daţi! Nu mi-o daţi în folosinţă...sau cereţi chirie, vă pun chiria s-o plătiţi... Dacă nu 
mi-o daţi, am închis heblu şi încălzeşte-te cu ce vrei tu!” 

 
Dl.Ion Marica 
Eu deja, dacă-mi permiteţi, am dat circulară la Asociaţiile de proprietari să procedeze la 

predarea cu titlu gratuit a spaţiului şi respectiv hidrofor către RAJA, pentru a nu majora costurile la 
utilităţi. Unul dintre ei mi-a răspuns: „Da, de acord, dacă-mi acceptă să fac o compensare cu nişte 
pierderi de apă.” Deci, au fel de fel de idei, acolo! Mă gândeam că, prin asta, reglementăm cadrul 
de predare-primire.... 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da’ nu mai bine se opreşte, dacă nu-ţi dă spaţiul?! Tu aşa spune-le: „Bă, nu mi-l daţi în 

folosinţă, eu am oprit aici!”.  
 
Dl.Ion Marica 
Aici n-am vrut să ajungem... 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Păi, de ce să n-ajung?! Da’ dă-le, tată, ultimativ! Dă-le adresă şi spune-le:”În termen de o 

lună de zile, predaţi-mi spaţiul în folosinţă pentru a vă putea asigura apa caldă şi căldura. Nu-l 
predaţi într-o lună? Bună ziua! Am închis! Îmi iau şi utilajele şi am plecat şi încălziţi-vă voi cu ce 
vreţi!” 

 
Dl.Ion Marica 
Păi, prin hotărârea de consiliu.... 
 
Se fac comentarii în sală. 
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Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Haide, bă, dă-o-ncolo de treabă! Nu-i destul de limpede?! Cum să nu fie limpede: într-o 

lună de zile îmi predaţi?! Dacă nu, vă informăm că ne luăm jucăriile şi plecăm acasă şi vă încălziţi 
cu ce vreţi voi! 

 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Popa 
Facem un proces-verbal de predare primire.... 
 
D-na Marcela Enache 
Faceţi un contract de comodat, în folosinţă gratuită, şi... 
 
Dl Ion Marica 
Nu vor... 
 
D-na Marcela Enache 
La revedere! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Dacă nu vor, plecaţi! 
 
Dl.Răducu Popescu 
Este spre interesul locatarilor, domnu’ director. Dumneavoastră asta trebuie să le explicaţi, 

că nu mai plătesc.  
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Că o fi interesul meu?! 
 
Dl.Răducu Popescu 
Aşadar, se propune retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect. 

 Cine este pentru? Împotrivă?  
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.14: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de achiziţie lucrări de 
construcţii montaj, a serviciului de proiectare - PT, PAC, DDE si a modalităţii de finanţare 
pentru obiectivul de investiţii ‘’Construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa 
şi lucrări tehnico-edilitare aferente’’ – Campus social HENRI COANDĂ – str.Stefănită Vodă 
pentru zona I.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.15: 

 „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? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.16: 
 “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? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.17: 
 “Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor ce 
aparţin domeniului public al municipiului Constanţa.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.18: 
 “Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Constanţa.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.19: 
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 “Proiect de hotărâre privind revocarea HCLM nr. 91/31.03.2011 privind aprobarea 
schimbului de terenuri între municipiul Constanţa şi Ciocazan Ioan şi Aneta.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.20: 
 “Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.21: 
 “Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din administrarea Consiliului 
local al municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa în vederea executării 
‘’Programului de construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări 
tehnico-edilitare aferente’’ - Campusul social HENRI COANDĂ-str. Ştefăniţă Vodă.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.22: 
 „Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP 
asupra unui imobil situat în municipiul Constanţa.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.23: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între municipiul 
Constanţa şi Ursălaş Lucreţia, Ursălaş Petru şi Ursălaş Cornel.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 



 16

 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.25: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCLM nr.113/2011 
pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ‘’Restaurarea şi reamenajarea integrată a 
zonei istorice-Piaţa Ovidiu’’ 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.26: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCLM nr.14/2011 
pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ‘’Parcul Seniorilor’’ 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.27: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCLM nr.112/2011 
pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ‘’Promenada turistică Mamaia’’ 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.28: 
 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art.1 din HCLM nr.111/2011 
privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului ‘Îmbunătăţirea 
accesului în staţiunea Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale’’ – etapa studiu de 
fezabilitate.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Trecem la ordinea de zi suplimentară ce conţine două puncte. Punctul nr.1: 
  “Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1 la HCLM 
nr.39/2010 şi a Anexei nr.1 la HCLM nr.154/2011.” 
 - iniţiator: primar Rau Ştefan Mazăre; 

Cine este pentru ? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 

Şi ultimul punct al şedinţei de astăzi: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
“Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa” 

- iniţiator: primar Rau Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă? Se abţine cineva? 

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 

Închidem lucrările şedinţei Consiliului Local de astăzi. Vă mulţumim pentru participare! 
 

       PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI , 
        
                                Răducu Popescu 
                    
 SECRETAR, 
 
          Marcela Enache 

 
 

 


