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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 22.05.2012, 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), 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 
 Întrucât şedinţa de astăzi este legal constiuită, fiind 25 de consilieri  prezenţi, declar 
deschise lucrările şedinţei. La ordinea de zi avem un singur punct: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.637/19.11.2008 privind numirea 
reprezentanţilor CLM Constanţa în Adunarea Generală a Acţionarilor şi în Consiliul de 
Administraţie al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa.” 
 Este vorba de înlocuirea domnului secretar de stat Preda Răducu Valentin care nu mai 
poate îndeplini şi calitatea de membru în Consiliul de administraţie al Portului, înlocuirea cu d-na 
director Frigioiu Marcela, provizoriu, până la definitivarea procedurilor prevăzute de art.29 din 
Ordonanţa de Urgenţă 109/2012. 
 Aceasta este ordinea de zi care vă este propunsă. Dacă în legătură cu ordinea de zi sunt 
observaţii? Dacă nu, supun la vot. 
 Cine este de acord? Vă mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi. Doamna secretar, vă rog să 
disctribuiţi buletinele de vot. 
 
 D-na Marcela Enache 
 S-au distribuit buletinele de vot. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Trecem la ordinea de zi şi vă rog să votaţi cum vă dictează conştiinţa. 
 
 

- X – 
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 Dl.Felix Stroe 
Dacă aţi votat, rog comisia de numărare a voturilor să-şi intre în atribuţii. 
 

- X – 
 

 Dl.Felix Stroe 
Cu 22 de voturi pentru, o anulare şi două voturi împotrivă, doamna director Marcela 

Frigioiu este numită membru în Consiliul de Administraţie al Portului Constanţa. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este de acord? Vă mulţumesc! Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Doamna director, felicitări! Vă dorim mult succes în acest Consiliu de administraţie atât de 

important.  
Declar închise lucrările şedinţei de azi. Vă mulţumesc!  

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

        
                           Felix Stroe 
                    
 SECRETAR, 
 
          Marcela Enache 

 
 


