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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 10.05.2012, orele 12,00, în şedinţa extraordinară   a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  25 de consilieri (absenţi׃ dl.Manea Victor 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.63 din 
17.02.2012, de domnul consilier Stroe Felix. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Doamnelor  şi domnilor, domnule primar al municipiului Constanţa, domnule preşedinte al 
Consiliului Judeţean Constanţa, vă rog să-mi permiteţi să declar deschise lucrările şedinţei 
extraordinare a Consiliului Local  Municipal Constanţa. Şi aş vrea să-mi daţi voie, domnule 
primar, în numele consilierilor  municipali, să vă mulţumim că ne oferiţi posibilitatea să ţinem 
această şedinţă în acest şantier minunat, încă o promisiune îndeplinită, pe care primarul Radu 
Mazăre a făcut-o constănţenilor; este vorba  despre campusul social Henry Coandă, alte locuinţe 
ieftine la îndemâna celor necăjiţi, un lucru extraordinar. “În timp ce se ceartă”….Mi-aduc aminte 
că aceste cuvinte frumoase au fost spuse de dl.primar şi de dl.preşedinte Nicuşor Constantinescu: 
“În timp ce alţii se ceartă, noi construim.” Iată, dragi consilieri, dragi constănţeni că, în 
continuare, construim. Domnule primar, vă mulţumim şi să vă ţină Dumnezeu tot aşa şi în 
continuare! 
 De asemenea, înainte de a intra în ordinea de zi, vreau să vă aduc la cunoştinţă că, pentru a 
şaptea oară, echipa noastră de handbal, echipă reconstruită din temelii cu sufletul şi pasiunea şi 
sprijinul material şi de orice natură al preşedintelui  Consiliului Judeţean, Nicuşor 
Constaninescu… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Şi al Consiliului local! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Şi al Consiliului Local, dom’ preşedinte, Municipal Conastanţa,  această echipă de handbal 
a noastră a câştigat, pentru a şaptea oară, titlul de Campioană Naţională. Îi felicităm şi îl rog pe 
domnul consilier municipal Ali să ne spună două, trei cuvinte. 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Mulţumesc! Vreau să vă aduc la cunoştinţă că  Handbal Club Municipal Constanţa a 
obţinut pentru a şaptea oară titlul de Campioană Naţională a României la handbal masculin, dintre 
care, ultimele patru au fost consecutive. Vreau să vă mulţumesc, pe această cale, tuturor 
consilierilor locali şi, binenţeles, şi cei judeţeni care au fost în permanenţă alături de această 
echipă şi, nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc, public, eu, personal, domnul primar Radu 
Ştefan Mazăre şi domnului Nicuşor Constantinescu, fără ajutorul cărora n-am fi putut vorbi astăzi 
de nişte performanţe deosebite în sportul constănţean. Vă rog să-mi permiteţi să îi înmânez 
domnului primar Mazăre medalia de campioni şi tricoul de campioni. Este al şaptelea. Eu sper să 
nu ne oprim aici şi să continuăm… Vă mulţumesc! 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Şi…Plus tricoul?! 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Da. O să fie cam mare… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Cam mare… 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Şi, când mi-ai spus, acum 10 ani: “Să nu faci oraşul Constanţa de ruşine!”, cred că am 
reuşit. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Cu cât v-am tăiat bugetul? 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Cu foarte mult, dar nu contează. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Îl rog pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da, eu vreau să le mulţumesc, în mod special, suporterilor, echipei. Vreau să-i mulţumesc 
lui ne’a Ali. Vreau să mulţumesc antrenorului, lui Nicuşor Constantinescu… 
 În primul rând, să ştiţi că au făcut poate cea mai mare performanţă din aceşti şapte ani,  
ieşind campioni, pentru că le-am tăiat bugetul. Ce plânsete au fost! Ce discuţii au fost! Şi le-am 
explicat că suntem într-o perioadă de criză, că sunt multe, multe nevoi în oraşul ăsta şi că, din 
păcate, trebuie să mai diminuăm bugetul pentru sport. Cu toate astea, însă, au ieşit campioni. Asta, 
după părerea mea, este cel mai…cea mai mare copetiţie pe care au câştigat-o: cu bani diminuaţi, 
au ieşit campioni! Şi pentru asta vreau să le mulţumesc! Vă daţi seama că munca şi efortul au fost 
mult mai mari decât în anii precedenţi când, sigur, lucrurile mergeau mai bine şi am putut să le 
alocăm mai mulţi bani. Au trebuit să suplimenteze lipsa acestor fonduri prin eforturi suplimentare. 
 Încă o dată vreau să vă mulţumesc, inclusiv ţie Nicuşor, că tu ai fost sufletul cel mare şi de 
la tine ăialalţi, şi Consiliul local...Eu zic că e un lucru de mândrie în Constanţa că, pe lângă case şi 
turism şi tot ce mai facem, avem şi asemenea rezultate în sport. Suntem pe harta ţării  şi pe harta 
Europei, în sport. Mulţumesc! Îl rog şi pe Nicuşor să vă spună două, trei vorbe. 
 
 Dl.Nicuşor Constantinescu 
 Bună ziua! Este mult timp de când n-am mai fost într-o şedinţă a Consiliului Local 
Municipal Constanţa. Eu am fost, împreună cu tine, Radule, consilier local independent şi, 
ulterior, consilier local ca membru al Partidului Social Democrat, şi întotdeauna am venit cu 
frenezie în fiecare şedinţă de consiliu local.  Şi astăzi sunt bucuros că am fost invitat aici de 
Consiliul Local Constanţa  ca să…într-o locaţie inedită – “Locuinţe sociale “- programul 
primarului Mazăre şi al Consiliului Local Municipal Constanţa, program care este, vreau să vă 
spun, multiplicat în majoritatea oraşelor şi municipiilor din Constanţa (judeţ). Pe mine m-au 
înnebunit cu telefoanele şi cu adresele şi cu solicitările de a le spune cum a reuşit primarul 
Mazăre, cum a reuşit Consiliul Local Constanţa să facă, într-un timp atât de scurt, un astfel de 
proiect pentru nevoiaşi, pentru cei care nu au un acoperiş deasupra capului. Şi le-am spus că:  
foarte frumos, aşa cum a reuşit să facă şi programul “Locuinţe ieftine pentru tineri”. Şi 
sunt…Acest cartier al tinerilor există în Constanţa, îl pot vedea cu ochii lor, îl pot vedea, îl pot 
pipăi…pentru că, în general, românii s-au obişnuit să nu se facă ceea ce se promite. Din fericire, 
aici, Consiliul Local Constanţa, domnul primar Mazăre, noi, toţi am reuşit să şi facem ceea ce am 
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promis. Sigur, nu la dimensiunile la care ne-am fi aşteptat, dacă ne-ar fi ajutat şi Bucureştiul, 
pentru că judeţul Constanţa, cu capitala – municipiul Constanţa, este al doilea judeţ ca şi 
contribuţie la bugetul ţării şi este al 37-lea când e vorba de primit banii înapoi! Şi ăsta este un 
lucru pentru care dumneavoastră domnilor consilieri municipali, domnule primar Mazăre, eu 
trebuie să ne luptăm şi sper ca în Guvernul ăsta nou, al nostru, Ponta, o să putem să aducem banii 
pe care îi merită constănţenii. Şi îi merită toţi cetăţenii  din municipiul Constanţa şi din judeţul 
Constanţa, pentru că este dreptul nostru de a ne dezvolta, de a trăi...  
 Şi astăzi, cred că este unicat în România, faptul că se ţine o şedinţă a Consiliului Local 
Municipal Constanţa exact în şantierul pe care, pe 02 Aprilie…adică, acum câte zile, Decebal? 
astăzi suntem în 10 mai…adică, exact 5 săptămâni, am turnat împreună cu dumneavoastră, 
domnule primar Mazăre şi stimaţi colegi din Consiliul Municipal, primele mortare, primul cancioc 
la acest şantier. Şi este incredibil cât de repede constructorul  a reuşit să ridice, într-o lună şi o 
săptămână, acest edificiu, astfel încât, în cel mai scurt timp, se vor muta primii beneficiari – 
nevoiaşi cetăţeni ai judeţului Constanţa, ai municipiului Constanţa, în acest proiect, în acest cartier 
care există în realitate. Uitaţi-l! Filmaţi-l! Vedeţi-l! Există! E aici! Este impresionant, pentru cei 
care nu ştiu, că acum o lună şi o săptămână, aici, nu era nimic, decât nişte gunoaie, şi nişte 
ruginituri, şi un…”teren al nimănui”. Astăzi avem şedinţa Consiliului Local Municipal Constanţa, 
astăzi, 10 Mai 2012, în care, vedem cu toţii, cât de repede am progresat şi cât de repede se vor 
muta familiile care au nevoie şi care au fost alese, cu criterii riguroase şi corecte, de către 
consilierii municipali. 
 Eu nu vreau să mă lungesc prea mult,  că ştiu că sunteţi nerăbdători să începeţi şedinţa. Vă 
mulţumesc încă o dată, din suflet! Şi cred că şi Consiliul Judeţean a avut o contribuţie la acest 
proiect ca şi la proiectul  acela cu locuinţele pentru tineri. Vă mulţumesc! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 A avut o contribuţie, sigur! Nu puteam să facem fără Consiliul….în primul rând, fără 
Consiliul Judeţean, nici cartierul pentru tineri, nici ăsta, în ceea ce priveşte, şi îi mulţumesc 
domnului Stroe, care s-au dat peste cap ca să realizeze tot ce înseamnă canalizare, alimentare cu 
apă şi aşa mai departe. Deci, n-am fi putut realiza lucrul ăsta. Plus ceilalţi care ne-au ajutat. Ne-a 
ajutat şi Electrica…Au fost mai mulţi. Am reuşit să punem mână de la mână. Înainte însă de a 
începe şedinţa de Consiliu Local, domnu’ Stroe, şi-am să vă rog să-l punem pe primul punct, când 
o să începeţi  - stabilirea chiriilor, aş vrea să invite…Ia vino încoace! Tu, cu garajul! Ia şi copii! Şi 
voi, cu televizoarele, daţi-vă puţin stânga, dreapta, că vreau să se adreseze Consiliului local! Aşa, 
cât de cât! 
 Vă rog frumos, pentru că ştiu că o să fii printre….o să stai chiar în blocul ăsta, şi ţi-ai văzut 
şi apartamentul cu trei camere, cu ăştia mici…Spune-ne, te rog, trei vorbe. Prezintă-te şi spune-ne 
unde trăieşti acum , şi cum trăieşti , şi cum ţi se pare aici, ca să înţelegem cu toţii, pentru că 
această doamnă este reprezentativă pentru cei care vor trăi în acest campus, care va fi un cartier 
normal, ca oricare altul. O să-i facem şi o mică bisericuţă, va avea şi o secţie de poliţie, va avea şi 
un magazinaş, va avea şi un spaţiu comun….Tot ce trebuie să aibe un cartier. Vor fi…anul ăsta… 
avem 9 blocuri care vor fi gata în câteva luni, în toamnă încă 8 blocuri, în total 17 blocuri. Anul 
acesta. Şi anul viitor o să vă propun, pentru cei care vor mai fi colegi anul viitor, să facem şi faza 
următoare, încă 17 blocuri, numai că ne-am dat seama că putem să le facem P+3. Deci, putem să  
mai facem un etaj în plus. Acuma, discutăm despre P, et.1, et.2 şi deasupra, mi-a explicat acuma 
arhitectul, este un pod. După cum vedeţi, e izolat, să n-aibe probleme nici vara, nici iarna. Însă, 
pentru următoarele, o să le mai punem încă un etaj. Te rog frumos,  fără niciun fel de jenă, că e un 
lucru normal... 
 
 D-na Alina Gugucea 
 Bună ziua şi bine v-am găsit!  Ei sunt cei doi copii ai mei...Mai am unii  mai mari care sunt 
la şcoală. Situaţia noastră este că locuim într-un garaj de maşină, de doi ani jumate, cu chirie şi în 
acel garaj stăm toţi. Acolo, d’ unde s-avem condiţii de baie?! N-avem condiţii....Spui unui copil că 
tot îi faci un viitor, să crească, să aibă o cameră a lui...Stăm cu gândaci. De-aia le-am pus vată în 
urechi, să nu le intre gândaci...şi...Situaţia noastră este că ne-am chinuit foarte mult cu ei, cu patru 
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copii şi cu soţul...Şi eu n-am avut, niciodată în viaţa noastră, asemenea  condiţiii care le avem aici. 
Deci, pur şi simplu, pe noi ne-a lăsat fără cuvinte ceea ce am văzut. Bucuria noastră este: cât mai 
repede să ne mutăm şi să trăim ca orice om. Adică să facă şi copii o baie normală, să aibe o 
cameră a lui şi....Vă mulţumesc din tot sufletul şi să vă dea Dumnezeu sănătate, că ceea ce ţi făcut 
dumneavoastră n-a făcut .....N-a făcut nimeni, ceea ce aţi făcut dumneavoastră! Vă mulţumesc 
mult! Totuşi, e o bucurie mare pentru noi şi pentru cei mici. Sănătate, vă doresc! 
 

Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Şi eu îţi doresc! Şi trebuie să-mi mulţumeşti, poate mie, ca întregului Consiliului 

Local...Da, tututor, pentru că cu toţi, să ştii, că au sărit şi au fost....au votat în unanimitate acest 
proiect, ca să-l facem. L-au votat în unanimitate şi eu le mulţumesc! Şi cred, probabil, că va fi un 
exemplu la nivelul întregii ţări. Repet, pentru ziarişti, şi vă reamintesc domnilor: ne costă, pentru 
fiecare suflet...Uite, ăsta-i un suflet de-ăsta , mic...Ţine, mă, pieptul umflat, aşa.Aşa! Şi capul sus, 
că acuma ai casă, eşti şmecher! Pentru fiecare suflet de-ăsta ne costă două mii trei sute de Euro, 
ceea ce este o....Eu zic că putem să cheltuim din banii oraşului două mii trei sute de Euro, ca un 
copil ca el sau o mamă, sau o bunică să aibe nişte condiţii decente. Să aibe şi copilaşul ăsta unde 
să facă o baie şi să nu doarmă şase oameni într-un garaj. Mulţumesc, dragă! Să ştii că într-o 
lună....într-o lună te muţi aici! Ziceai că ai început să faci bagajele, da? Fă bagajele! 
 Acuma, pentru cei care o să se mute aici, vreau să ştie următorul lucru, că au văzut cam 
cum sunt garsonierele şi apartamentele, cu ce nivel de dotare le dăm noi: cu plita, cu frigideraşul 
mic, cu boiler....duşul, va avea cabină de duş, şi vă dăm şi patul. Eu, în ideea în care puteţi să 
veniţi cu hainele pe voi şi să vă mutaţi aici.M-a întrebat mai multă lume şi vreau să o lămuresc, şi-
acuma, poate, o să şi transmitem, o să vorbesc şi deseară la televiziuni. Cei care aveţi mobilă şi 
vreţi să o aduceţi, sau diverse lucruri, puteţi să vi le aduceţi. O să discutaţi cu comisia şi spuneţi: 
domn’e, mie nu-mi mai trebuie pat, că eu am o canapea, care-i a mea, extensibilă sau nu ştiu ce 
fel. Si-atunci, nu vă mai livrăm patul. Eu chiar mă bucur. Eu m-am  gândit, în ideea în care....să vă 
punem la dispoziţie tot ce e normal pentru a trăi. Puteţi să vă aduceţi un frigider...aş, un.....Deci, 
vă gospodăriţi, că aici nu suntem la cămin să vă ţinem noi, de la Primărie, socoteala, cum vă 
gospodăriţi înăuntru. Vă gospodăriţi fiecare cum puteţi! O singură problemă este, am discutat cu 
proiectantul: nu puteţi să schimbaţi plita, care este electrică, şi se puneţi aragaz pe butelie, pentru 
că nu ne permit pompierii. Deci, aia nu se poate face! Însă, un frigider mai mare, o maşină de 
spălat mai mică...vedeţi cum o puneţi în scurgere şi aşa mai departe. Nu este nici o problemă, să 
vă aduceţi fiecare ce lucruşoare aveţi. Sigur că ar fi putut să fie mai mari, da’n ţara asta n-a 
constuit nimeni aşa ceva! Tocmai, pentru că nu sunt bani. Suntem în criză. Şi atunci, am găsit 
această soluţie, de a le face rapid şi ieftin, ca să putem să le facem, că altfel, nu puteam să le 
facem deloc. Da?  
 

(Aplauze) 
 

Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Mulţumesc! Domnu’ Stroe, hai să începem! Şi eu zic să începem cu punctul cu chiriile, 
da? Faceţi dumneavoastră procesul ăla şi discutăm despre chirii... 
 
 D-na Marcela Enache 
 Punctul 6. 
 
 Dl.Felix Stroe 

Domnilor şi doamnelor consilieri, foarte rapid intrăm în ordinea de zi! Domnul senator 
Moga vrea să îl felicite pe dl.Ali şi să-i ofere.... 

 
(Aplauze) 

 
Dl.Felix Stroe 
Stimaţi colegi, nu avem o ordine suplimnetară, este convocatorul pe care îl cunoaşteţi. 
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În legătură cu ordinea de zi, dacă sunt observaţii? Dacă nu sunt observaţii, supun la vot 
ordinea de zi care v-a fost propusă. 

Cine este de acord? Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
Unanimitate, pentru. 

 Doamna secretar, suntem legal consituiţi? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Sunteţi 25 de consilieri prezenţi. Deci, consiliul este legal constituit. 
 

Dl.Felix Stroe 
 Douăzeci şi cinci de consilieri prezenţi au votat în unanimitate această ordine de zi. Vă rog 
, domnule primar, să ne daţi voie să vă mulţumim încă o dată! Şi o spun cu emoţie, deşi am o 
vârstă, am 57 de ani, Radu Mazăre împreună cu Nicuşor Constantinescu  sunt echipa care 
construiesc în România, inclusiv....singurii care construiesc în România, inclusiv case , pentru 
tineri, pentru nevoiaşi, un lucru care este admirabil! Nu l-a făcut nimeni după 90’ şi îl facem noi la 
Constanţa. Vă mulţumesc încă o dată şi vă felicit în numele Consiliului Local Constanţa. 
 

(Aplauze) 
 

Dl.Felix Stroe 
 Vă rog să fiţi de acord să intrăm în ordinea de zi, la punctul 6: 
 „Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei pentru unităţile locative 
modulare din Campusul social Henry Coandă.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
Dl.Gabriel Stan 
Am un amendament, aici, de făcut... 
 
Dl.Felix Stroe 
În legătură cu acest punct, domnul viceprimar doreşte să facă un amendament. Vă rog, 

domnu’ viceprimar! 
 
Dl.Gabriel Stan 
Vreau să fac un amendament şi să modificăm cuantumul care este aici trecut. Şi aş vrea să 

fie aşa: 
- apartament cu o cameră / 30 lei/lună; 
- apartament cu 2 camere/50 lei/lună; 
- apartament cu 3 camere/70 lei/lună. 
Inclusiv TVA. 
 
Dl.Felix Stroe 
Domnul viceprimar a făcut un amendament, referindu-se la chirie, pentru cei care plătesc 

chirie. În legătură cu acest amendament....  
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Şi eu, ca iniţiator, vreau  să fac ceva... 
 
Dl.Felix Stroe 
O să supunem la vot după ce şi domnul primar, ca iniţiator, doreşte să ne facă câteva 

propuneri. 
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Dl.Radu Ştefan Mazăre 

Da.Eu văd,  aici, în hotărârea de consiliu, nu ştiu cine a redactat-o, dar văd că face referire 
numai la chirie. La celelalte două modalităţi în care oamenii beneficiază....sunt prevăzute în vreo 
hotărâre de consiliu? 

 
D-na Marcela Enache 
Da, în Hotărârea 65 se prevede faptul că vor fi trei nivele....trei modalităţi: cei care nu 

plătesc nimic, cei catre vor plăti utilităţi şi cei care vor plăti chirie şi utilităţi... 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Deci, sunt trei modalităţi în care familiile sau oamenii vor locui în acest campus: 1 - pentru 

cazurile foarte grave (oameni cu handicap, cu venituri mici, cazurile sociale foarte grave) care nu 
plătesc nimic. Nu vor plăti nimic, repet. După şedinţa asta de consiliu, Kati, vreu să ne adunăm, că 
trebuie făcut şi un punctaj....Sau, în funcţie de punctaj, luăm...nu ştiu...Trebuie să ne gândim să 
definim ce înseamnă aceste cazuri foarte grave, cum noi le ştim. Dar trebuie să facem nişte 
criterii. 

 
Dl.Gabriel Stan 
Un cadru. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da, un cadru. Şi eu zic, ca încă un amendament aici, să fie stabilit...să împuternicim 

comisia să facă aceste criterii care să departajeze....Se poate, doamna secretar? Că doar n-o să 
facem noi repartiţia pentru fiecare?! Ca să fie funcţională!  Pentru că n-a mai făcut nimeni aşa 
ceva şi atunci... 

 
D-na Marcela Enache 
Vom avea peste o săptămână şedinţă şi pregătim proiectul cu treaba asta, cu ceea ce veţi 

stabili dumneavoastră. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da? A, bun! Bun. Atunci, în şedinţa următoare, de peste o săptămână, să avem 

regulamentul cu criteriile care să împartă beneficiarii în cele trei categorii. Deci, fie nu plătesc 
nimic, fie plătesc numai utilităţi, adică apă şi curent, fie plătesc chiria stabilită, pe care am propus-
o ca şi amendament, de 30 de lei, de 50 de lei şi de 70....70, Stane, ai propus?! 70 plus utilităţile. 
Da? 

D-na Ecaterina Prodan 
Vreau să pun o întrebare.. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Vă rog! 
 
D-na Ecaterina Prodan 
Situaţia financiară a fiecărui dosar se poate schimba; unul care nu are niciun venit la data 

întocmirii, să aibă un loc de muncă şi invers, să aibă loc de muncă în momentul în care a depus 
dosarul, dar să nu mai aibe când va primi. Deci, se poate schimba situaţia... 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Foarte bine. Atunci, o să gândim, în regulament, ce se întâmplă în momentul în care se 

modifică situaţia socială a fiecăruia. 
 
D-na Marcela Enache 
Este stabilit: ’’În termen de 30 de zile... 
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Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
’’În momentul încheierii contractului...’’, este unul şi ulterior, că, poate, peste două luni de 

zile îl dă afară şi numai are muncă, sau poate ia muncă şi aşa mai departe. Să fie obligat să anunţe 
că, oricum, vom afla că are muncă, pentru că... 

 
Se fac comentarii în sală. 
 
D-na Marcela Enache 
Dar scrie, în Hotărârea 65, obligaţia de a anunţa în 30 de zile... 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da, da, da. Deci, trebuie să facem acest regulament. Trebuie să mai facem o şedinţă de 

consiliu, care să ne stabilească cum va fi repartizată fiecare familie sau persoană şi cum se va 
întâmpla după încheiere când...Cine se va ocupa, să fie anunţat şi să urmărească persoanele 
respective, să fie în cuantumul veniturilor pentru care  au fost repartizaţi. Da? Eu...Cred că-i O.K. 
aşa, cu 30 de lei, 50 de lei şi 70 de lei, ca şi chirie... 

 
D-na Marcela Enache 
Inclusiv TVA? 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Inclusiv TVA, da. Da? Dacă mai aveţi ceva de discutat, de....asta, dacă nu, domnu’ Stroe, 

vă rog, continuaţi. 
 
D-na Marcela Enache 
Supuneţi la vot amendamentul. 
 
Dl.Felix Stroe 
Supun la vot amendamentul făcut de domnul viceprimar. 
Cine este de acord? Vă mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Amendamentul a fost aprobat. Supun la vot hotărârea completată cu acest amendament. 
Cine este de acord? Vă mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 
  D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat cuantumul chiriilor pentru unităţile locative 

modulare din acest campus social. Daţi-mi voie să parcurgem în continuare ordinea de zi...Vreau 
să fac o observaţie care trebuie neapărat făcută. Trebuie să constatăm cu toţi că în ordinea de zi, şi 
în această lună cum am făcut dealtfel lună de lună la iniţiativa domnului primar Radu Ştefan 
Mazăre, sunt lucruri foarte importante care se hotărăsc în sprijinul cetăţenilor deşi, aşa cum 
spunea înainte dl.primar, este criză, deşi, cum spunea domnul preşedinte Nicuşor Constantinescu, 
de la Bucureşti nu am primit nimic. Acesta este adevărul. Totuşi, municipiul Constanţa, şi în 
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această şedinţă, va adopta hotărâri importante care vor veni în ajutorul cetăţenilor, să trăiască mai 
uşor şi să suporte mai uşor această criză. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Vreau să mai spun ceva, referitor la aceste case. Domnul Marica, unde-i? Spune, te rog, 

pentru că noi avem aici o garsonieră, un apartament cu un dormitor, cu două dormitoare, dar avem 
solicitări de familii numeroase. Şi ne-am gândit... şi vom avea şi cu trei, şi cu patru....şi, acolo 
unde avem....cu cinci, le-am făcut cu două băi. Deci, le-am gândit în funcţie...am vorbit cu 
proiectanţii şi, întrucât sunt modulare, le-am modificat în funcţie de solicitări pentru câţi membri 
sau, mai exact, câţi copii sau câţi sunt în familia respectivă, ca să nu intraţi claie peste grămadă, 
cănu vă mutăm dintr-un garaj să staţi patru într-o cămăruţă! Şi cum...? Spune, cum mi-ai citit mie, 
câte familii sunt şi ce fel. 

 
Dl.Ion Marica 
Prin centralizarea datelor colectate de la comisia  de punctare şi prioritizare a solicitărilor 

dumneavoastră şi a cererilor depuse, a rezultat că, aplicaţii pentru o cameră sunt 917 familii, 
pentru două camere – 776, pentru trei camere – 781. Ce înseamnă asta? Familii cu două, trei, patru 
până la 6 persoane. Dar mai sunt şi familii compuse din 7 persoane- 17 familii, familii cu 8 
persoane – 7 familii, familii cu 9, cu 10 şi cu 11 persoane.  Într-o emisiune televizată, domnu’ 
primar, mi-aţi făcut apel să mă ocup de această problemă prin majorarea sau...prin construirea şi 
unor unităţi locative de patru şi cinci camere, lucru care, suntem în progres acum, deja proiectul e 
executat. La mape, ca şi element de noutate, domnii consilieri au...şi presa, chiar au aceste....poza 
şi desfăşurarea în proiect a acestor unităţi locative cu patru şi cinci camere, unde familiile cu 7, 8, 
9, 10 şi 11 persoane în componenţă să poată să locuiască în condiţii de decenţă. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
O.K.! Mulţumesc! 
 
Dl.Felix Stroe 
Mulţumesc, domnu’ director Marica! Domnule primar, să-mi daţi voie să nu respectăm 

ordinea în mod convenţional şi să intrăm în aceste puncte care, aşa cum spuneam, reprezintă 
iniţiative ale primarului venite în sprijinul cetăţenilor.  Şi vă rog să fiţi de acord să trecem la 
punctul 3 de la ordinea de zi: 

’’Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei 
pentru luna aprilie 2012 pentru familiile şi persoanele singure care se încălzesc cu energie 
termică furnizată în sistem centralizat, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe.’’ 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Vă rog, domnu’ primar! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Aici o să vă spun trei vorbe...Discutăm de aprilie, nu? 
 
Dl.Felix Stroe 
Aprilie. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Aprilie – 2 săptămâni....? Cam cât ai furnizat, domnu’ director, căldură? 
 
D-na Marcela Enache 
Până pe 17. 
 
Dl.Ilie Rachieru 
Până pe 17 aprilie. 
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Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Până pe 17. Şi povestea o reamintesc eu pe scurt. Boc a tăiat tot ce dădeam subvenţie de la 

Bucureşti. Noi am păstrat suma de subvenţie, numai că am redistribuit-o în funcţie de venit. El, de 
la Bucureşti, mai lăsând nişte ajutoare într-un cuantum foarte, foarte mic. Numai că, în opinia 
celor...băsiştilor de la Bucureşti, iarna se termină fix la sfârşitul lui martie, în aprilie nu mai 
trebuie să mai aibe nimeni căldură! Ori, funcţie de temperatura de afară, a mai fost căldură şi am 
furnizat căldură şi în luna aprilie, până pe 17. Ca atare, sumele pe care le dădea guvernul Boc au 
fost inexistente pentru luna aprilie. Zero. Am avut o discuţie aici, în buget, cum stăm, ce facem, 
dacă lăsăm populaţia să plătească, şi aici era vorba despre cei cu venituri foarte mici, dacă lăsăm 
să plătească ceea ce nu dă Boc. Şi, până la urmă, am găsit o veriantă prin care o să acoperim 
inclusiv banii pe care ar fi trebuit să-i dea guvernul şi oamenii vor plăti şi pentru cele 17 zile din 
luna aprilie la fel ca până acum. În total, în iarna aceasta, am subvenţionat căldura, lunar,  pentru 
45550 de apartamente, care primeau de la RADET. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru cei care folosesc butelii şi energie electrică pentru 
încălzirea locuinţei. 

 
Dl.Felix Stroe 
Supun la vot hotărârea. 
Cine este de acord? Vă mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Da, deci, cu unanimitate de voturi. Iată  că, ca întotdeauna, Consiliul nostru local votează 

unanim hotărârile care privesc bunul trai al populaţiei. 
 Vă rog să trecem la punctul 7: 
 „Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Constanţa, reprezentat prin 
primar Radu Ştefan Mazăre, cu SC RVD ŞI PENSIONARII SA, în vederea deschiderii  
Magazinului pensionarului.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
O altă iniţiativă care vine în folosul celor cu venituri mici. Vă rog, domnul viceprimar 

Gabi Stan vrea să facă un amendament. 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Felix Stroe 
Domnul primar trage concluzii. 
 
Dl.Gabriel Stan 
Cred că nu e foarte clar, în hotărâre, cui se adresează programul. Aş vrea să introducem un 

articol nou, şi anume: „SC RVD ŞI PENSIONARII sa are obligaţia de a vinde produsele 
menţionate în anexa 2 din prezenta hotărâre următoarelor categorii de persoane: - pensionari 
(indiferent de valoarea pensiei); - persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri; - persoane 
cu handicap (indiferent de gradul de încadrare); - beneficiarii de venit minim garantat, care au 
împlinit vârsta de 18 ani; - şomerii. De asemenea, exact cu acelaşi amendament să se modifice şi 
art.19 din contractul anexă la hotărâre. 

 
D-na Marcela Enache 
Şomerii care nu iau indemnizaţie... 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Şi ce dacă iau şi ăia? 
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D-na Marcela Enache 
Mă rog... 
 
Dl.Felix Stroe 
Vă mulţumesc! Domnul primar. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Mă întreba o ziaristă că de ce facem asocierea tocmai cu firma lui Caminciuc, care-i 

nevasta lui Caminciuc sau mătuşa care are un nepot care-i la PSD, la tineret...de gradul IV...şi nu 
ştiu ce... Nu ştiu dacă-i ziarista aici! Deşteaptă! Şi răspunsul meu, ştiţi, care...Nu i-a plăcut 
răspunsul. Zic: „Pentru că patronul tău de la ziar n-a venit să depună o ofertă mai bună ca să facă 
el aceste economate. Că, dacă venea patronul tău, să depună o ofertă mai bună, făceam cu el!” 
„Păi, da’ nu-i vorba de patronul meu...” Zic: „Păi, m-ai întrebat, ţi-am răspuns!” 

Am declarat, public, că vreau să facem aceste economate. Am declarat, public, cum o 
facem, că vom utiliza spaţiile de la cluburile pensionarilor – cele de vară le vom folosi iarna şi 
cele de iarnă le vom folosi vara; că, în plus, am găsit la RAEDPP încă 4 magazine; că aştept ofertă 
publică. Am declarat eu. După aia, a fost publicat în două ziare centrale: Evenimentul Zilei şi 
România Liberă; în vreo patru ziare locale; a fost pe televizor; a fost pe radio. Ce mai vreţi, mă, 
ziaristo! De ce n-a venit şi patronul tău cu ofertă? Chiar îl aşteptam, poate venea cu o ofertă mai 
bună! 

Am aşteptat aceste oferte. Au venit două oferte.Au fost analizate de către comisie. Facem 
un lucru bun. Sper să funcţioneze, şi-mi doresc din tot sufletul să funcţioneze aceste magazine! 
Este şi hotărâre de guvern, care...de-acum vreo patru sau cinci ani de zile, unde este precizat că 
primăria poate veni în sprijinul pensionarilor şi a categoriilor defavorizate prin măsuri 
administrative. Ori, eu  spun că este perfect. Pentru că, noi, oricum, avem spaţiile de la cluburile 
pensionarilor închiriate şi le plătim tot anul. Păi, dacă le plătim tot anul şi jumătate de an nu le 
folosesc, nu e mai bine să le folosesc ca şi magazine şi, ulterior, să le folosesc pe cele din vară, 
dacă tot le-am construit?! Sper să fie lămurită ziarista de Constanţa! 

 
Dl.Felix Stroe 
Şi patronul ei a avut asocieri cu primăria, când a depus oferte, domn’ primar! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da. Nu, nu discutăm asta. Păi, cam asta este tot. Acolo, înţeleg că o să-l înfiinţeze, o să 

mergem...da’ cineva....Acuma, discutăm şi chestiuni tehnice, nu ştiu dacă-i Babuş aici. Cineva 
trebuie să se ocupe şi să supravegheze, în permanenţă, ca preţurile să fie sub preţul de producător 
şi sub preţurile de la supermarket şi din hypermarket. Este motiv de reziliere a contractului. 

 
Dl.Felix Stroe 
Cum am discutat şi în şedinţă... 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Cum am discutat în şedinţă de consiliu. Da? Asta-i tot ce vroiam să spun. 
 
Dl.Felix Stroe 
Domnilor şi doamnelor consilieri vă rog să supunem la vot amendamentul propus de 

domnul viceprimar Gabi Stan. 
Cine este de acord? Mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
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Dl.Felix Stroe 
Deci, cu unanimitate de voturi, a fost adoptat acest amendament. Supun la vot hotărârea în 

întregul ei. 
Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Cu unanimitate de voturi, a fost adoptată şi această hotărâre deosebit de benefică, deosebit 

de benefică pentru cei cu venituri mici. 
Vă rog să discutăm şi să votăm punctul nr.5, pentru că se apropie „Ziua copilului”, şi 

avem un punct la ordinea de zi, ca întotdeauna. Primarul nostru şi preşedintele Consiliului 
Judeţean sunt iubiţi şi de cei mici. Şi aş vrea să vă spun, eu fiind consilier municipal, dar în echipa 
judeţeană a lui Nicuşor, cu compania de apă, aş vrea să vă spun că, în judeţ, cei doi sunt foarte 
cunoscuţi,  iubiţi şi respectaţi. Iar, lui Nicuşor, copii îi spun, când mergem împreună  când 
preşedintele dă burse...i se spune lui Nicuşor „Preşedintele copiilor”, lucru de care este cel mai 
mândru. Dintre toate aprecierile care i s-au făcut, de aceasta este cel mai mândru. 

Avem punctul nr.5: 
„Proiect de hotărâre privind organizarea de activităţi de divertisment cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Copilului în 5 locaţii din municipiul Constanţa.” 
- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Domnul consilider Cupşa Ovidiu. 
 
Dl.Ovidiu Cupşa 
Dacă-mi permiteţi, domnule primar şi domnule preşedinte, cred că ar trebui şi în zona 

centrală organizat...Am văzut că este făcută pe cartiere şi cred că s-ar putea organiza, şi pentru cei 
din zona peninsulară şi din zona centrală, undeva în parcul central, de la Primărie sau... 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da, de la Primărie, are dreptate! 
 
Dl.Gabriel Stan 
Da, putem să facem. 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
E corect, are dreptate. De la Primărie. 
 
Dl.Felix Stroe 
Deci, domnul consilier Cupşa a făcut un amendament binevenit. Acolo unde facem 

„Orăşelul Copiilor” o să facem această locaţie.  
Sunteţi de acord cu acest amendament? Vă mulţumesc! Abţineri? Împotrivă? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Deci, amendamentul a fost adoptat cu unanimitate. Şi hotărârea: 
Cine este de acord? Vă mulţumesc! Abţineri? Împotrivă? 
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D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Şi acest punct a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Stimaţi colegi, la punctul 1 avem: 
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 

2012.” 
- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Doriţi, domnu’ primar, să faceţi precizări? Nu. Sunt legate de ceea ce discutăm astăzi. 
Domnul viceprimar Decebal Făgădău. 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Aş dori să fac un amendament, să suplimentăm alocaţia obiectivului de investiţii de la 

capitolul 70A, poziţia 2 – pasarelă şi pontoane de acostare ambarcaţiuni de agrement în staţiunea 
Mamaia cu suma de 56 de mii de lei, pentru a asigura fondurile necesare achiziţionării unor 
echipamente pentru punerea în siguranţă a acestora. Sursa o reprezintă capitolul 70A, poziţia 3 – 
racorduri drumuri interioare cartier Baba Novac. Luăm banii de acolo şi îi ducem la pasarelă. 
Doamna secretară, vă înmânez amendamentul. 

 
Dl.Felix Stroe 
Atât? Domnul primar. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da, e corect. Ca să putem inaugura pasarela, trebuie să facem nişte lucrări, privitor la 

siguranţa cetăţenilor şi a turiştilor care vor umbla pe pasarelă – siguranţa navigaţiei, altfel...de-asta 
nici nu i-am dat drumul. Froarte mulţi turişti ne-au înjurat, că de ce nu-i lăsăm. Da’ de cât să....Da, 
a fost condiţie. Decât să....Doamne fereşte, sare vreun copil de acolo, cade, se înneacă...E înaltă şi 
aşa mai departe. Trebuie să facem aceste măsuri de siguranţă şi o să-i dăm drumul în timp util. 

 
Dl.Felix Stroe 
Bun, a fost făcută o propunere de amendament de domnul viceprimar Decebal Făgădău. O 

supun la vot. 
Cine este de acord? Vă mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru.  
 
Dl.Felix Stroe 
Hotărârea în întregul ei. 
Cine este de acord? Abţineri? Împotrivă? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru.  
 
Dl.Felix Stroe 
Cu unanimitate de voturi. Punctul nr.2: 
„Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local pe 

anul 2011.” 
- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Supun la vot. 
Cine este de acord? Vă mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
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D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru.  
 
Dl.Felix Stroe 
Cu unanimitate de voturi. Mai avem punctul nr.4: 
„Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCL nr.65/2011, modificată 

şi completată prin HCL nr.149/08.07.2011.” 
- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Este vorba despre bisericuţa din acest capmus, de care vorbea domnul primar. 
Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri?  
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru.  
 
Dl.Felix Stroe 
Deci, cu unanimitate de voturi. Stimaţi colegi, cu aceasta, ordinea de zi a fost epuizată. Vă 

mulţumim, încă o dată, domnule primar, domnule preşedinte Nicuşor Constantinescu Daniel, vă 
mulţumim, dragi colegi! Declar închise lucrările şedinţei de astăzi. 

 
 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

        
                           Felix Stroe 
                    
 SECRETAR, 
 
          Marcela Enache 

 
 
 
 
 


