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 ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 30.01.2012, orele 12,00, în şedinţa ordinară   a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  24 de consilieri (absenţi, motivat: dl.Ali Nurhan şi dl.Stroe Felix; 
nemotivat – 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.295 din 
15.12..2011, de domnul consilier Popescu Răducu. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Bună ziua! Începem şedinţa de astăzi, prezenţi fiind 24 de consilieri. Aşadar, putem 
supune la vot convocatorul comunicat, din care se retrag următoarele puncte: punctul nr.13, 
punctul nr.18, 59 şi  61. Acestea sunt punctele retrase de pe convocatorul comunicat. Avem şi o 
ordine suplimentară, cu un singur punct, pe care vi-l voi citi la epuizarea convocatorului. Am 
rugămintea să vă comutaţi telefoanele pe vibraţii, astfel încât să îndeplinim condiţiile  începerii 
acestei şedinţe. 
 Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi, aşa cum v-am prezentat-o, convocatorul şi 
ordinea de zi suplimentară. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Începem cu punctul nr.1: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 
2011.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.2: 

 „Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului municipal pe anul 2012.”   
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 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri? 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.3:  
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2012 al RAEDPP Constanţa.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.4:  
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2012 al RADET Constanţa.” 
 - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru, 1împotrivă. A votat împotrivă dl.Gheorghe Florin. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.5:  
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2012 al RATC Constanţa.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru, 1 împotrivă. A votat împotrivă dl.Gheorghe Florin. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.6:  
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 
2012 al SCIL Confort Urban SRL Constanţa.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.7:  
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 „Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SCIL Confort 
Urban SRL Constanţa.”   
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.8:  
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 
interne în valoare de 64.500.000 lei.” 
  - iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre  
 Da, vreţi să întrebaţi ceva? 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Da, legat de punctul....nr.7. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Şapte  sau  opt? 

 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Nr.8, da. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, când încercam să facem bugetul, am ajuns la concluzia că nu avem suficienţi bani 
din venituri ca să acoperim tot ceea ce noi trebuie să punem pentru derularea proiectelor 
europene. Şi atunci, am gândit, cu doamna Marcela şi cu ceilalţi cu care am stat să socotim 
bugetul, să vă propunem această variantă de a lua un credit de 15 milioane de Euro, de fapt, o 
linie de credit, să deschidem, de 15 milioane de Euro, pe 5 ani de zile, numai pentru fondurile 
europene pe care noi trebuie să le punem în cadrul derulării proiectelor europene şi pe care, 
ulterior, le recuperăm. Pentru că aşa este, trebuie să plătim noi înainte, trebuie să plătim TVA, 
trebuie să plătim nu ştiu ce şi după aia luăm banii înapoi. E limpede? Da, vă rog! 

 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Suma nu este destul de mare, adică, 15 milioane, pentru proiecte europene...  
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, numai pentru proiecte europene. 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Totul este   O.K. Ce vreau eu să , mă rog, să ridic, ca problemă, sau să atrag atenţia...Este 
foarte important când  vom lua creditul, că bănuiesc că se va face o licitaţie... 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da. Procedura legală. 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Să fim foarte atenţi la sumele....la comisioanele de neutilizare... 
 
 Se fac comentarii în sală. (Depinde de...) 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Depinde...Tocmai asta e, e foarte important să aibă comisioane zero. Că atunci, dacă e un 
comision zero sau cât mai aproape de zero, să justific o sumă cât de mare,  pentru că o ţinem 
acolo şi o tragem când avem nevoie... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Are dreptate! Ai auzit Marcela? Noi ar trebui... 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 E condiţie în caietul de sarcini. Noi, deja, lucrăm la caietul de sarcini şi va fi condiţie în 
caietul de sarcini. Va fi comision de neutilizare linie de credit- „0”. 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 În cazul ăsta se merită pentru o sumă oricât de mare...Mulţumesc! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, sunt numai pentru proiecte europene. Banii se trag, se cheltuie la începutul 
proiectului şi după aia revin. 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Şi dobânda va fi numai la suma trasă. 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 La suma trasă... 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Atât. 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Mulţumesc! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Mai e vreo întrebare? O.K.! Mulţumesc! 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Supun la vot proiectul de la punctul nr.8 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.9: 
 „Proiect de hotărâre pentru pentru modificarea şi completarea HCLM nr. 145/2011 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.10: 
 „Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 246/31.10.2011 privind 
acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, sub formă de combustibil solid.” 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 
 Aici, aş ruga-o pe d-na Adriana să explice. 
 
 D-na Adriana Stamat 
 Este vorba despre o familie care aveau venit între 0-155 de lei /membru de familie şi care 
beneficiau şi de ajutor social în baza legii privind venitul mediu garantat, un ajutor pentru 
incălzirea locuinţei. Şi atunci, practic, noi dădeam de două ori... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu, nu le dădeam deloc. 
 
 Dl.Constantin Racu 
 Ajutorul, primit în lei, în baza Legii 416, era mult mai mic decât dacă oamenii ar fi primit 
lemne. Şi atunci, ca să se ajungă la acelaşi nivel.... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Le dăm diferenţa. 
 
 Dl.Constantin Racu 
 Le dăm diferenţa. Le-am dat 580/familie, în lei. Diferenţa, în lemne.  
 
 D-na Adriana Stamat 
 Oricum, ideea este că nu am avut astfel de cazuri până acum. Dar, de-acum încolo, dacă  
vom avea, vom aplica hotărârea... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 O.K. !Deci, le dăm diferenţa. Deci, aţi înţeles că ei beneficiau de o sumă şi atunci nu mai 
beneficiau de subvenţia de la noi. Şi a venit şi a unul sau doi spunând:”Domn’e, dar dacă luam 
de la Primărie, aş fi luat mai mult.” Şi atunci, modificăm, ca să le dăm diferenţa cât li se cuvine 
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ca să ajungă la valorile pe care le au ceilalţi. Dacă vreţi, vă fac o scurtă informare. Până acum, 
când avem şedinţa de consiliu, avem la RADET – 37 de mii de familii, care au făcut solicitare şi 
sunt soluţionaţi, şi la lemne 3000 de familii. Din estimările mele şi din ce am mai discutat, că am 
avut, inclusiv acuma cu cei care iau...că împlinesc 80 de ani sau 50 de ani de căsătorie, părerea 
mea este că încă aproximativ 15% ar beneficia de subvenţie, 15-20% din populaţie şi n-a venit să 
o ia. Deci, n-o să fie 100% accesarea către subvenţie, dar vreo 90% şi ceva ,  gradul, va fi. Ca 
atare, după părerea mea, cred că vor fi, la RADET, vreo patruzeci şi ceva de mii , chiar spre 
patruzeci şi cinci de mii de cereri, pengtru că, numai astăzi... 
 
 D-na Adriana Stamat 
 Da, deci, vineri, am avut şase sute şi ceva de cereri noi şi astăzi- până la ora 11,00- vreo 
trei sute şi ceva. 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Adică, i-a cam lovit factura din luna anterioară şi au început să-şi bată capul puţin şi să 
acceseze această subvenţie. Cam asta este situaţia. Acuma, eu zic că este conform previziunilor 
pe care le-am făcut noi. O.K.! 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Supun la vot punctul nr.10 de pe ordinea de zi. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.11: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2012-
2013.” 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.12: 
 „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 ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
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 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.13 a fost retras. Punctul nr.14: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare iluminat public în unele localităţi ale 
Zonei Metropolitane Constanţa”, etapa Studiu de Fezabilitate.”  

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.15: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Creşterea accesibilităţii Portului Constanţa prin reabilitarea 
Pasajului Filimon Sârbu”, etapa Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie.” 
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.16: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea 
iluminatului public în unele localităţi ale Zonei Metropolitane Constanţa” şi a cheltuielilor 
legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 
2007-2013.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.17: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creşterea accesibilizării 
Portului Constanţa prin reabilitarea Pasajului Filimon Sârbu” şi a cheltuielilor legate de 
proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-
2013.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
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 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.19: 
 „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 ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.20: 
 „Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea anexei la H.C.L. nr. 
211/2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului  bunurilor  care aparţin domeniului 
public al municipiului Constanţa. »  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.21: 
 „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 ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.22: 
 „Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru transmiterea unui teren din 
domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului Local al 
municipiului Constanţa în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii în vederea realizării de către  Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a obiectivului de interes public naţional 
“Varianta de ocolire a municipiului Constanţa’’ 
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
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 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.23: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacţiei dintre Primarul municipiului 
Constanţa, Consiliul local  al municipiului Constanţa, Municipiul Constanţa si Dumitru 
Vasile şi Elena.”   
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru, 1 vot împotrivă. A votat împotrivă dl.Gheorghe Florin.. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.24: 
 „Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosinţă gratuită asupra 
terenului în suprafaţă de 1561 mp situat în parcul Tăbăcărie către Societatea Filantropică - 
Aşezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.25: 
 „Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafaţă de 500,00 mp, 
situat în Constanţa zona Parcare Poarta 1- Port, aparţinând domeniului privat al 
municipiului Constanţa din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa în 
administrarea Consiliului Judeţean Constanţa.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.26: 
 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a terenului în suprafaţă de 
2722 mp, situat în Staţiunea Mamaia, careu 4, lot 4, către S.C. NITALEXIL S.R.L. 
conform Deciziei civile nr.345/2011 definitivă şi irevocabilă a Tribunalului Constanţa.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
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 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.27: 
 „Proiect de hotărâre privind transmiterea terenului în suprafaţă de 50,80 mp, situat 
în str. Ştefan cel Mare, lângă PT40, din administrarea Consiliului Local al municipiului 
Constanţa în administrarea RADET Constanţa.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.28: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Ştefan Mihăileanu, bdul. 
I.G. Duca, str. Tudor Vladimirescu, str. Ţepeş Vodă, teren în suprafaţă de 10620,3 mp, 
proprietatea persoanelor fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.29: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Baba Novac, str. 
Fulgerului, str. Străjerului, str. Merişor teren în suprafaţă de 13000 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.”   
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.30: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Livezilor, str. Rodica, 
intr. Calafatului, Şoseaua din Vii, teren în suprafaţă de  20.670 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
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 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.31: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic pentru 
teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Crişului, bdul. I.C. Brătianu, str. 
Slt. Ion Ghiculescu,  str. Sasu Dumitru   teren în suprafaţă de  22.366 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. Dl.Manea Victor a ieşit din sală. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.32: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de zona blocurilor E5, E6, str. 
Amurgului, str. Liliacului, subzona de echipamente publice, teren în suprafaţă de  28.162 
mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.33: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Democraţiei, str. 
Măceşului, str. Piersicului, str. Serelor teren în suprafaţă de 9018,28 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.34: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Petru Vulcan, str. Ion 
Vodă, str. Unirii, bdul Mamaia, teren în suprafaţă de 13.200mp, proprietatea persoanelor 
fizice şi juridice.”   
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 



 12

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.35: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Rotterdam, taluz, Parc 
Rotterdam , Str. Belvedere,  teren în suprafaţă de  19800.0mp, proprietatea persoanelor 
fizice şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.36: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Crişului, str. Dâmboviţa, 
str. Oltului, str. Trotuş, teren în suprafaţă de 10650 mp, proprietatea persoanelor fizice şi 
juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Trecem la punctul nr.37 de pe ordinea de zi: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Ion Vodă, str. Crişanei, 
str. Chiliei, str. Maramureş, teren în suprafaţă de  13520,00 mp, proprietatea persoanelor 
fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.38: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Izvor, str. Bogdan Vasile 
şi limita subzonei ZRL2b, teren în suprafaţă de 12000 mp, proprietatea persoanelor fizice 
şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 
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Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.39: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Războieni, str. Mărăşti, 
str. Maramureş, str. Ion Andreescu, teren în suprafaţă de 16.083 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.40: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Răzvan Vodă, str. Alba 
Iulia, str. Militari, str. Elena Cuza, teren în suprafaţă de 69670mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.41: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Ion Ursu şi ansambluri de 
blocuri 19B, N2, N3, 110, 111, 112, V3, V4, V5, teren în suprafaţă de cca 2,9 ha, 
proprietatea persoanelor fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.42: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Crişului, str. I.C. 
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Brătianu, str. Sasu Dumitru, str. Sasu Vasile, teren în suprafaţă de 10 700 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.43: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. I Lahovari, str. Mihai 
Viteazu, str. I.N. Roman, str. Artileriei, teren în suprafaţă de  3266 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Voturi împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Trecem la punctul nr.44 de pe ordinea de zi: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Duiliu Zamfirescu, str. 
Semănătorului, str. Grănicerului, str. Ion Tăutu, teren în suprafaţă de 18500 mp, 
proprietatea persoanelor fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Voturi Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.45: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Ioan Neniţescu, str. Baba 
Novac, alee carosabilă, str Poporului, teren în suprafaţă de  13520mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.46: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Ştefăniţă Vodă, str. 
Şerban Vodă, str. Slt. Ion Alexandrescu, teren în suprafaţă de  6002,0mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.” 
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.47: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Oborului, str. Theodor 
Burada, str. Cibinului, str. Industriei Mici,  teren în suprafaţă de 16 905 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.48: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Chiliei, str. Timişana, str. 
Maramureş, str. Dobrogei, teren în suprafaţă de 5400mp, proprietatea persoanelor fizice şi 
juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.49: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul delimitat de str. Chiliei, str. Dragoslavele, bd. Mamaia şi str. Oneşti, teren 
în suprafaţă de cca 9525 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
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 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.50: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. Sarmizegetusa, str. 
Constantin Brâncuşi, b-dul Tomis, str. Răscoala din 1907, teren în suprafaţă de  15.949 mp, 
proprietatea persoanelor fizice şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 
 Avem de făcut o modificare. În loc de str.Constantin Brâncuşi se va trece str.Ştefan cel 
Mare… 

 
Dl.Decebal Făgădău 
În textul hotărârii şi în toate actele ulterioare 
 
Dl.Răducu Popescu 

În textul hotărârii şi în toate acteleulterioare. Aşadar, supun la vot proiectul  nr.50 de pe ordinea 
de zi cu modificarea amintită : „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan 
Urbanistic Zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanţa, delimitat de str. 
Sarmizegetusa, str. Ştefan cel Mare, b-dul Tomis, str. Răscoala din 1907, teren în suprafaţă 
de  15.949 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice.” 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.51: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul delimitat de bd. Tomis,  str. Nicolae Iorga, al. Macilor, al. Mălinului,  
teren în suprafaţă de 17645 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice.”  

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 
 Da, domnu’ viceprimar, aveţi cuvântul ! 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Aş vrea să fac un amendament, în sensul în care proiectul se aprobă cu 
amendamentul...ca la autorizarea construcţiei despre care se face vorbire, beneficiarul să prezinte 
planul de la Direcţia de Sănătate Publică vizat, cu toate distanţele  către clădirile limitrofe. 
 
  
 Dl.Răducu Popescu 
 Aşadar, supun la vot amendamentul  propus de domnul viceprimar pentru proiectul nr.51 
de pe ordinea de zi. 

Cine este de acord cu amendamentul ?  
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
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 Dl.Răducu Popescu 
 Supun la vot proiectul de pe poziţia 51 a convocatorului de azi cu amendamentul  propus 
de domnul viceprimar. 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Trecem la punctul nr.52 de pe ordinea de zi: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul delimitat de str. Chiliei, str. Tabla Buţii, bd. Mamaia, str. Zorelelor, str. 
Soveja, teren în suprafaţă de  28.125,57mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.53: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul delimitat de str. Baba Novac, str. Crinului, str. Andrei Mureşanu, teren în 
suprafaţă de  10512,63mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
  
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.54: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul delimitat de str. Spiru Haret, str. Medeea, str. Cercetaş Alexandru 
Buzatu, str. Slt. Eugeniu Tanta, teren în suprafaţă de 8186 mp, proprietatea persoanelor 
fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.55: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul delimitat de str. Mureşului, str. Moţilor, str. Mihu Copilu, str. Matei Milo, 
teren în suprafaţă de 11815 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.56: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal 
pentru teritoriul delimitat de str. Steagului, str. Baba Novac, str. Frunzelor, str. Dorului, 
teren în suprafaţă de 10484,50 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru, 1 abţinere.  
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.57: 
 „Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Spiroplastic 
S.R.L.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
  
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.58: 
 „Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale către S.C. Oil Terminal S.A.” 
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.60: 
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 „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 85/27.02.2008 
pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al RAEDPP Constanţa, 
precum şi a organigramei şi numărului de personal al acesteia.”  
 -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Şi ultimul punct al convocatorului de astăzi, nr.62: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 317/2002.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem buletine de vot, aici. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Vă reamintesc faptul  că avem o ordine suplimentară, cu un singur punct, pe care-l voi 
supune la vot după completarea buletinelor de vot. 

- X – 

 Dl.Răducu Popescu 
 Epuizăm astfel convocatorul şedinţei de astăzi şi trecem la ordinea de zi suplimentară, 
cu un singur punct, aşa cum v-am amintit puţin mai devreme. Supun la vot: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal pentru teritoriul 
situat în municipiul Constanţa, delimitat de str.Universităţii, str.Aviator Alexandru 
Şerbănescu, Universitatea Ovidius, teren în suprafaţă de 3,34 ha, proprietatea persoanelor 
fizice şi juridice.” 
  -  iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazăre ; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 
 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Nu încheiem şedinţa Consiliului Local de astăzi înainte de a vă comunica rezultatul 
votului la ultimul punct din convocatorul comunicat.  

- X- 

 Dl.Răducu Popescu 
 Avem rezultatul votului dumneavoastră. Aşadar :  

- Nurhan Ali  - 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 anulat ; 
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- Georgescu Daniel - 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 1 anulat. 

 Astfel, putem încheia şedinţa de astăzi, nu înainte de a supune la vot proiectul de hotărâre 
cu nr.62 din ordinea de zi. Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? 

  D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Declar închise lucrările şedinţei. Mulţumim ! La revedere ! 

 

              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
        
                           Răducu Popescu 
                    
 SECRETAR, 
 
          Marcela Enach- 


