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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 17.02.2012, orele 13,00, în şedinţa extraordinară   a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  25 de consilieri (absenţi, motivat: d-na Onciu Carmen şi dl.Popescu 
Răducu) 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.63 din 
17.02.2012, de domnul consilier Stroe Felix. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Bună ziua! Dacă ne permiteţi, putem începe şedinţa de astăzi. Am rugămintea ca, pentru 
şedinţa de astăzi, să procedăm la alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru că dl.Popescu, care 
este încă în exercitarea mandatului, nu a putut să fie prezent astăzi. Deci, trebuie să alegem un 
preşedinte de şedinţă şi vă rog să faceţi propuneri. Deci, numai pentru şedinţa de azi. Domnul 
Muşat. 
 
 Dl.Mihalache Muşat. 
 Îl propun pe dl.Felix Stroe. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Dacă mai sunt şialte propuneri? Dacă nu, 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 Avem 24 de voturi pentru. Deci, domnul preşedinte, vă rugăm să luaţi loc la masă şi să 
conduceţi şedinţa. Sunteţi prezenţi 25 de consilieri, deci, şedinţa este legal constituită şi se poate 
desfăşura. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Domnule primar, doamnelor şi domnilor, aşa cum a anunţat doamna secretar, Consiliul 
este legal constituit şi putem să desfăşurăm această şedinţă, convocată în regim de urgenţă, 
pentru a dezbate o problemă  de mare actualitate, o problemă de suflet, iniţiator fiind dl.primar 
Radu Ştefan Mazăre. Domnul primar ne propune pentru ordinea de zi, în calitate de iniţiator, un 
număr de trei puncte. Domnii consilieri au luat la cunoştinţă. Dacă în legătură cu ordinea de zi 
sunt comentarii? Dacă nu sunt comentarii, vă supun la vot ordinea de zi. 
 Cine este pentru? Mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Deci, cu unanimitate de voturi, cei 25 de consilieri au aprobat ordinea de zi. 
 Deci, trecem la primul punct de pe ordinea de zi: 
 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2012.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Rog pe doamna director economic al Primăriei să ne facă câteva precizări. 
 
D-na Marcela Frigioiu 

 Deci, în Legea 273 a finanţelor publice locale, art.36 spune că din bugetul local se poate 
constitui un fond de rezervă în limita a sumei de 5% la cheltuilelile bugetului local, care se poate 
folosi, cu hotărâre de consiliu local, pentru calamităţi naturale, pentru ajutorarea persoanelor 
defavorizate. Iar la calamităţi naturale, se poate face o donaţie în bani unităţii administrativ-
teritoriale care se găseşte într-o astfel de situaţie. Deci, în conformitate cu art.36, din capitolul 51 
– Autorităţi  locale şi din capitolul 70 – Dezvoltare publică, am luat câte o sută de mii de lei, bani 
noi, şi i-am trecut în fondul de rezervă bugetară, la dispoziţia Consiliului Local. Deci, asta e 
singura modificare la buget. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vă mulţumesc! Domnule primar, dacă doriţi să … 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Puteţi să votaţi, prima, şi… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 În legătură cu precizările făcute de doamna director economic, dacă sunt comentarii, 
întrebări? 
 
 Dl.Victor Manea 
 La primul articol spune că se aprobă la venituri în sumă de 452.628 mii lei, cheltuieli 
504….şi cu un excedent de 52 de… 
 
 Se fac comentarii în sală.(Uitaţi-vă la art.6.) 
  
 Dl.Victor Manea 
 L-aţi prins şi pe ăsta cu 1,5 milioane care le dăm la Vrancea? 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Inclusiv ăla… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vorbim de primul punct, domnu’ consilier! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Înţeleg că s-au făcut precizări. Supun la vot. 
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 Cine este pentru? Vă mulţumesc! Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Cu unanimitate de voturi, cei 25 de consilieri au aprobat punctul 1. Trecem la punctul 2 
al ordinii de zi: 
 “Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar către Consiliul 
Judeţean Vrancea din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Local.” 

- iniţiator: primar, Radu ştefanMazăre; 
Îl rog pe domnul primar Radu Mazăre să ne facă câteva precizări. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 

  Acuma, n-am să vin eu să mai explic odată ce e în ţară, că ştiţi cu toţii foarte bine. Vă zic 
doar atâta. Acum două zile m-a sunat Marian Oprişan, şi aproape plângea, şi din suflet m-a rugat: 
“Ajută-mă, te rog frumos cu nişte bani, că ăştia de la buget mi-au dat 800 de milioane de lei 
vechi.” Adică, 20 de mii de Euro. De fapt, în hotărârea de guvern prin  care i-au ajutat, vă spun 
eu ce i-au…I-au dat motorină în valoare de 20 de mii de Euro şi înţeleg că nici pe aia nu i-au dat-
o pe toată, i-au dat 2 To în loc de 13To, până acum. Ăsta este marele ajutor pe care l-a dat 
Guvernul în Vrancea. De fapt, prin hotărârea asta de guvern, a ajutat judeţele calamitate cu 
motorină, pateuri de ficat, conserve din carne de porc şi apă minerală! Nu vreau să mai 
comentez, că citeam ştirile unde au plecat maşinile de superlux confiscate care, în loc să fie 
vândute de Guvern şi să aibe bani la dispoziţie, s-au dus să-şi plimbe fundurile portocalii…. 
 
  Se fac comentarii în sală. 
 
  Dl.Radu Ştefan Mazăre 
  Da, domnii de la Cluj. Asta este! În ceea ce-l priveşte pe Marian Oprişan, el mă rugase 
să-i dăm 2 miliarde de lei vechi…De fapt, hai să fim serioşi, sunt 50 de mii de Euro…Nici 50 de 
mii de Euro…Nici atât. Între timp însă, am primit o adresă, aici, şi de la Buzău, care ne roagă, la 
fel, să-i ajutăm, pentru că sunt în aceeaşi situaţie, şi o ştiţi la fel de bine ca şi mine. Şi atunci, am 
vorbit cu Marian. I-am spus: “Bă, avem 2 miliarde cu toţii…”Că n-avem bani…. le dăm din 
puţinul pe care îl avem… Să dăm 1,5 miliarde la Vrancea şi 500 de milioane la Buzău, ăsta este 
amendamentul. Eu i-am promis… 
 
  Se fac comentarii în sală. 
 
  Dl.Radu Ştefan Mazăre 
  Da, e adevărat, numai că am primit ulterior adresa şi am apucat să-i promit. După ce am 
vorbit cu Marcela i-am zis:”Mariane, poţi să te bazezi pe un miliard jumate’.”, să ia motorină, să 
poată să meargă la oameni. Şi atunci, rămân 500 de milioane către Buzău. Asta este 
hotărârea…Din puţinul pe care-l avem îi ajutăm cât putem. Să dea Dumnezeu să nu fim noi în 
situaţia, vreodată, de a apela la ajutorul altora. 
 
  Se fac comentarii în sală. (Al Guvernului….) 
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  Dl.Felix Stroe 
  De ajutorul Guvernului am beneficiat....!?! 
 
  Dl.Radu Ştefan Mazăre 
  Da… 
 
  Dl.Felix Stroe 
  Patru ani de zile!!! 
 
  D-na Marcela Enache 
  Deci, propuneţi şi pentru Consiliul Judeţean Buzău…? 
 
  Dl.Radu Ştefan Mazăre 
  Da. Cinci sute de milioane pentru Consiliul Judeţean Buzău. Şi atunci, consumăm toate 
cele 2 miliarde. 
   
  D-na Marcela Enache 
 Da. 
 
  Dl.Felix Stroe 
  Deci, domnul primar ne-a explicat  cum propune dânsul, ca iniţiator, repartizarea acestui 
ajutor.  
 Cine este pentru? Vă mulţumesc!Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. Deci, asta a fost pentru amendament, da? Şi acum supuneţi 
hotărârea în întregime. 
 
  Dl.Felix Stroe 
 Acesta a fost un amendament. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
  Dl.Felix Stroe 
 Amendamentul l-am votat. Acum votăm hotărârea. 
 Cine este pentru? Vă mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
  Dl.Felix Stroe 
  Punctul 3: 
  “Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM 
nr.293/28.11.2011.” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
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D-na Marcela Frigioiu 
  În loc să scriu că se garantează plăţile, am scris că se plătesc din bugetul local. Deci, un 
cuvânt… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, sintagma: “Se garantează”. 
 

D-na Marcela Frigioiu 
 Da. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Ne-a explicat, doamna director. Sunt întrebări? 
 Cine este pentru? Vă mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Domnilor consilieri, vă mulţumesc că v-aţi răpit din timpul dumneavoastră preţios şi este 
o hotărâre, totuşi.... Nouă ni se pare, care suntem aici, feriţi de ceea ce s-a întâmplat, Doamne 
fereşte!, ni se pare…Ne uităm la televizor…Să nu dea Dumnezeu, cum spunea domnul primar, 
să fim în pielea lor. Vă mulţumesc! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Vă mulţumesc! 
 
  
              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
        
                           Felix Stroe 
                    
 SECRETAR, 
 
          Marcela Enache 

 
 
 
 


