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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 
 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 14.03.2012, orele 11,00, în şedinţa convocată de îndată,  a Consiliului 
Local al Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  21 de consilieri (absenţi, motivat: dl.Manea Victor, dl.Matei 
Constantin, dl.Moisoiu Dănuţ, dl.Stroe Felix, dl.Vişan Gabriel; absent, nemotivat: 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.  
  
 D-na Marcela Enache 
 Bună ziua! Dacă ne permiteţi să deschidem lucrările şedinţei de astăzi ale Consiliului 
local, şedinţa de îndată. Avem rugămintea să procedăm la alegerea unui preşedinte de şedinţă 
pentru astăzi, pentru că dl.Stroe este într-o delegaţie şi  nu a putut să fie prezent . Deci, vă rog să 
faceţi propuneri  pentru şedinţa de astăzi, deci numai pentru şedinţa de astăzi, pentru preşedinte. 
Domnul Georgescu, vă rog frumos! 
 
 Dl.Daniel Georgescu 
 Îl propun pe dl.Răducu Popescu. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Dl Popescu.Răducu, da?. Mai sunt şi alte propuneri? Nu. Supun la vot propunerea 
domnului consilier Georgescu, pentru dl.Răducu Popescu. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 Avem 20 de voturi pentru. Dl.Răducu Popescu, care va prezida şedinţa de astăzi a 
Consiliului local. 
 Ţin să mai precizez că avem prezenţi 21 de consilieri, deci, şedinţa este statutară, 
conform reglementărilor legale. Dl.Popescu, vă invităm să preluaţi conducerea. 

 
Dl.Răducu Popescu 

 Bună ziua! Aşadar, începem şedinţa extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului 
local, prin a supune la vot convocatorul ce cuprinde 11 puncte. Dacă sunt modificări la 
convocator? Nu… 
 
 D-na Marcela Enache 
 În plus, avem proiectul de hotărâre privind desemnarea preşedintelui de şedinţă, având în 
vedere că dl.Stroe nu a putut să fie prezent astăzi. 
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 Dl.Răducu Popescu 
 Am înţeles. Deci, fără a retrage niciunul din cele 11 puncte de pe ordinea de zi, supun la 
vot convocatorul de astăzi. 
 Cine este pentru? Mulţumim! Voturi împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Supun la vot primul proiect de pe convocator׃ 
 Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.100/2012 privind organizarea ״ 
de activităţi festive pentru pensionari cu prilejul zilei de 1 Mai în trei locaţii din municipiul 
Constanţa.˝ 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.2 ׃ 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L. nr.113/2011 ״ 
pentru aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru  obiectivul de investiţii „Restaurarea si reamenajarea 
integrată a zonei istorice Piaţa Ovidiu” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.3 ׃ 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cheltuielilor pentru proiectul ״ 
„Restaurarea si reamenajarea integrată a zonei istorice Piata Ovidiu” 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 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.4 ׃ 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L nr.222/2011 ״ 
pentru 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” 
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- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.5 ׃ 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cheltuielilor pentru proiectul ״ 
”Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa” 
în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013.˝ 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
  

Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.6 ׃ 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L. nr.12/2011 ״ 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea accesului între 
Municipiul Constanţa şi platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea 
bulevardului Mamaia Năvodari” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
  

Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.7 ׃ 

 .Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 şi art.2. din H.C.L ״ 
nr.114/2011 privind aprobarea proiectului şi a parteneriatului între U.A.T. Municipiul 
Constanţa şi U.A.T. Oraş Năvodari pentru proiectul „Îmbunătăţirea accesului între 
municipiul Constanţa şi platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi modernizarea 
bulevardului Mamaia – Năvodari” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
  

Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.8 ׃ 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei cu privire la publicarea hărţii ״ 
oficiale a Municipiului Constanţa.˝ 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
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 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
  

Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.9 ׃ 

 Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L.M. nr.289/2011 privind ״ 
actualizarea devizului general, aferent obiectivului de investiţii ”Amenajarea integrată a 
zonei de acces în Portul Turistic Tomis şi Plaja Modern” 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
  

Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.10 ׃ 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului ” Amenajarea integrată a ״ 
zonei de acces în Portul Turistic Tomis şi Plaja Modern” 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 21 de voturi pentru. 
  

Dl.Răducu Popescu 
 Punctul nr.11, ultimul din convocatorul şedinţei de astăzi׃ 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea  plăţilor directe în anul 2012, în Contractul de ״ 
lucrări nr.1229/23.02.2012.˝ 

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
  

 
Dl.Răducu Popescu 
Încheiem şedinţa de astăzi a Consiliului local. Vă dorim spor la lucru! 
 

              PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
        
                           Răducu Popescu 
                   
 SECRETAR, 
 
          Marcela Enache 


