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ROMÂNIA 
JUDEłUL CONSTANłA 
MUNICIPIUL CONSTANłA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 25.06.2012, orele 12,00, în şedinŃa de constituire  a Consiliului Local al 
Municipiului ConstanŃa. 
 La şedinŃă participă:  25 de consilieri, dl.prefect Bogdan Iulian HuŃucă , dl. Primar 
Radu Ştefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcŃionari publici din aparatul propriu de 
specialitate  al Primarului, invitaŃi şi reprezentanŃi ai mass-mediei.  
 ŞedinŃa este publică şi va fi condusă, conform prevederilor Legii nr.215/2001 şi a 
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare a Consiliului local, de decanul de vârstă al 
Consiliului local, dl.Ciorbea Valentin, asistat de doi dintre cei mai tineri consilieri, respectiv 
dl.Matei Radu Bogdan şi dl.RăsăuŃeanu Costin Ioan. 
  
 D-na Marcela Enache 
 Bună ziua! PermiteŃi-mi să vă anunŃ că, în urma apelului,  sunt prezenŃi 26 dintre cei 
care urmează a fi validaŃi astăzi, deci, şedinŃa este legal constituită. Lipseşte dl.Palaz Iorga 
Claudiu. 
 De asemenea, potrivit prevederilor legale, dl.Ciorbea Valentin este decanul de vârstă şi 
va conduce şedinŃa de constituire a Consiliului local, asistat de doi dintre cei mai tineri 
consilieri, dl.Matei Radu Bogdan şi dl.RăsăuŃeanu Costin Ioan. 
 
 Dl.Bogdan Iulian HuŃucă 
 Bună ziua! PermiteŃi-mi să-i felicit pe cei aleşi de constănŃeni să decidă în numele lor, 
pentru binele comunităŃii, în următorul mandat de 4 ani. Sper ca şedinŃa să se desfăşoare în 
bune condiŃii. Îl invit pe dl.Ciorbea Valentin să preia conducerea, alături ce cei doi asistenŃi 
mai tineri. 
 
 Dl.Valentin Ciorbea Domnule prefect, domnule primar, stimaŃi colegii, este o onoare 
să preiau conducerea şedinŃei de constituire a Consiliului local. Câteodată, a te naşte mai de 
demult este un avantaj. Îi invit  alături de mine şi pe cei doi asistenŃi mai tineri, dl.Matei şi 
dl.RăsăuŃeanu. Conform prevederilor Legii nr.215/2001 a administraŃiei publice locale şi a 
Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului local,  trecem la desfăşurarea 
lucrărilor şi ca prim punct avem constituirea grupurilor de consilieri. În acest sens, vă propun 
o scurtă pauză…. 
  
 Dl.Decebal Făgădău 
 Nu cred că este necesară. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Dacă sunt stabilite, vă rog să-mi comunicaŃi care sunt delegaŃii. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Pentru USL îl nominalizez pe dl.Făgădău. 
 
Dl.Iustin Fabian Roman 
Dl.Gheorghe Florin pentru APC. 
 
 



 2

Dl.Valentin Mihai Şurghie 
Dl.Candindatu Gabriel pentru PPDD. 
 
Dl.Harry Michelle Boiagian 
Fiind singur, reprezint UNPR. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Trecem la alegerea  prin vot deschis a comisiei de validare, alcătuită din 3-5 consilieri 

locali. Numărul se stabileşte prin vot deschis, iar membri…. 
 
D-na Marcela Enache 
Tot prin vot deschis. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vă rog să faceŃi propuneri. 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Propun  să fie alcătuită din 5 membri. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Supun la vot propunerea ca această comisie să fie alcătuită din 5 membri. 
Cine este pentru? Contra? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 26 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Conform prevederilor Regulamentului, desemnarea membrilor se face de către 

grupurile de consilieri., alegerea acestora se face prin vot deschis, iar rezultatul va fi 
consemnat în hotărârea nr.1. Vă rog să faceŃi propuneri. 

 
Dl.Decebal Făgădău 
Din partea USL, îi propun pe: dl. Papari, dl. Vişan, dl.Dobre şi dl.Stroe. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
De la celelalte grupuri?Fac precizarea că această comisie de validare se alege pentru 

întreaga perioadă a mandatului. 
 
D-na Sorina Tuşa 

 Din partea APC îl propun pe dl.Gheroghe Florin. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Alte propuneri? Dacă nu mai sunt, supun la vot, în ordinea în care au fost propuşi. Se 
votează prin ridicarea mâinii. Cel propus nu votează. 
 Dl.Papari George. 
 Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Dl.Vişan George. 
 Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
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D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Dl.Dobre Mircea. 
 Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Dl.Stroe Felix. 
 Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Dl.Gheorghe Florin. 
 Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Deci, aceasta este hotărârea nr.1 a noului consiliu. Comisia de validare este rugată să 
se retragă, dincolo, pentru a alege,  din rândul dumnealor, un preşedintele şi un secretar, prin 
votul majorităŃii membrilor ei. Vă rog, domnu’ Stroe… 
 
 D-na Marcela Enache 

Şi, totodată, vor examina şi documentele pentru validarea domnilor consilieri. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. 
 
 

- X - 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Doamnelor şi domnilor, comisia de validare şi-a desfăşurat activitatea. Preşedinte este 
dl.Papari George, secretar  este dl.Vişan George. S-a încheiat un process-verbal prin care s-a 
constatat următoarele: se validează candidaŃii USL, ai APC şi  cei ai PPDD. Având în vedere 
adresa nr.190/22.06.2012, punctul 2 de la procesul-verbal,   a UNPR prin care se propune 
pentru validare candidaŃii de la poziŃiile 2 şi 4, fără a fi prezentate  declaraŃiile de renunŃare 
sau excludere din partid a candidaŃilor de la poziŃiile 1 şi 3, comisia de validare hotărăşte 
amânarea validării reprezentanŃilor UNPR până la prezentarea documentelor, conform legii. 
Procesul-verbal este semnat de membri. Vă mulŃumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Cu precizarea….Numai puŃin, ca să se înŃeleagă! Cu precizarea că poziŃiile 1 şi 3  de 
pe buletinul de vot sunt ale domnilor Palaz Claudiu Iorga şi Fuior Cristian Dumitru, iar cele 
care ar urma să fie validate, dacă ar fi fost documentele în ordine, cei de la poziŃiile 2 şi 4 sunt 
domnii.Boiagian Harry şi Roşu Vasile. Deci, aşteptăm documentele, complete, ca să se poată 
stabili, la următoarea şedinŃă, validarea  şi a acestor doi consilieri. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
MulŃumesc, doamna secretar! Trecem mai departe. Conform prevederilor legale, 

validarea se face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităŃii consilierilor prezenŃi la 
şedinŃă. Deci, doamna secretar, o să dăm citire…. 

 
D-na Marcela Enache 
Hotărârii de validare. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
De validare, în ordine alfabetică, prin ridicare de  mână, mai puŃin cel care este supus 

validării. Aceasta va constitui hotărârea nr.2. 
 

 Ali Denis. 
 Cine este pentru? Împotrivă 
  

D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Candindatu Gabriel. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Candindatu Gabriel. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Chesoi Tudorel. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Ciorbea Valentin.  
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Cojoc Marioara. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Dede Perodin. 
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Cine este pentru? Împotrivă 
  

D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Dobre Mircea. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Făgădău Decebal. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Georgescu Daniel. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Gheorghe Florin. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Ibraim Temur. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Lixandru Ion-Virgil. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Marcu Ana. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
 Matei Radu-Bogdan. 

Cine este pentru? Împotrivă 
  

D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Onciu Carmen. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Papari George-Daniel. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Pîrvulescu Gabriel-Valentin. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Popescu Răducu. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 RăsăuŃeanu Costin-Ioan. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Roman Iustin-Fabian. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Stan Gabriel-Marius. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
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Dl.Valentin Ciorbea 

 Stroe Felix. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Şurghie Valentin-Mihai. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Tuşa Sorina. 
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vişan George-Gabriel.  
Cine este pentru? Împotrivă 

  
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Supun la vot hotărârea de validare în funcŃia de consilier municipal a candidaŃilor USL, 
APC şi PPDD. 
 Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
  

D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Următorul moment este depunearea jurământului. Se va desfăşura în felul următor: 
doamna secretar va da citire jurământului, după care, în ordine alfabetică, fiecare dintre 
dumneavoastră se va prezenta la pupitru şi, cu mâna stângă pe Biblie, Coran sau ConstituŃie, 
va rosti cuvântul “JUR” însoŃit de formula religioasă adecvată după care va semna jurământul 
de credinŃă imprimat pe un formular special. Vă mulŃumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Am să dau citire jurământului: “Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac cu 
bună credinŃă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
municipiului ConstanŃa.” Domnii consilieri sunt invitaŃi să depună jurământul în ordinea în 
care vor fi strigaŃi, după care vor semna. 
 Domnul Ali Denis. 
 
 Dl.Denis Ali 
 Jur.Aşa să-mi ajute Alah! 
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 D-na Marcela Enache  
Dl.Candindatu Gabriel. 

 
 Dl. Gabriel Candindatu 

Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 
 

D-na Marcela Enache 
 Dl.Chesoi Tudorel. 
 
 Dl. Tudorel Chesoi 

Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Dl.Ciorbea Valentin. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  

 D-na Cojoc Marioara. 
 
 D-na Marioara Cojoc 

Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 
 

D-na Marcela Enache  
Dl.Dede Perodin. 
 
Dl.Dede Perodin 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.Dobre Mircea. 
 
Dl.Mircea Dobre 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.Făgădău Decebal. 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.Georgescu Daniel. 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.Gheorghe Florin. 
 
Dl.Florin Gheorghe 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 
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D-na Marcela Enache 
Dl.Ibraim Temur. 
 
Dl.Temur Ibraim 
Jur. Aşa să-mi ajute  Alah! 
 
D-na Marcela Enache  
Dl.Lixandru Ion-Virgil. 
 
Dl.Ion-Virgil Lixandru 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
D-na Marcu Ana. 
 
D-na Ana Marcu 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.Matei Radu-Bogdan. 
 
Dl.Radu-Bogdan Matei 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
D-na Onciu Carmen. 
 
D-na Carmen Onciu 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.Papari George-Daniel. 
 
Dl.George-Daniel Papari 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.Pîrvulescu Gabriel-Valentin. 
 
Dl.Gabriel-Valentin Pîrvulescu 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.Popescu Răducu. 
 
Dl.Răducu Popescu 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.RăsăuŃeanu Costin-Ioan. 
 
Dl.Costin-Ioan RăsăuŃeanu 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 
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D-na Marcela Enache  
Dl.Roman Iustin-Fabian. 
 
Dl.Iustin-Fabian Roman 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.Stan Gabriel-Marius. 
 
Dl.Gabriel-Marius Stan 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.Stroe Felix. 
 
Dl. Felix Stroe. 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
Dl.Şurghie Valentin-Mihai. 
 
Dl.Valentin-Mihai Şurghie 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache  
D-na Tuşa Sorina. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
D-na Marcela Enache 
Dl.Vi şan George-Gabriel. 
 
Dl.George-Gabriel Vişan 
Jur. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Doamnelor şi domnilor, s-a terminat momentul de depunere al jurămintelor. Vă 

mulŃumim foarte mult! Conform prevederilor legale, îmi revine onoarea de a declara legal 
constituit Consiliul Local al municipiului ConstanŃa  Putem considera că, de acum,  clepsidra 
pentru mandatul de 4 ani începe să curgă şi, după 4 ani, să sperăm,  că vom putea spune că nu 
degeaba călcăm pe 2050 de ani de istorie…. 

Trecem la alegerea preşedintelui de şedinŃă. Cam asta este… 
 
D-na Marcela Enache 
Da. Deci, desfăşurarea în continuare a şedinŃei se face prin alegerea unui preşedinte de 

şedinŃă care va prelua conducerea în locul celor care au condus până acum. Deci, dacă sunt 
propuneri pentru alegerea unui preşedinte de şedinŃă? Domnul Făgădău, vă rog! 

 
Dl.Decebal Făgădău 
Din partea USL, îl propun pe domnul consilier Stroe Felix. 
 
D-na Marcela Enache 
Dacă sunt şi alte propuneri? Nu. Supun la vot propunerea domnului Făgădău. 
Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abŃine cineva? 



 11 

Unanimitate de voturi pentru. 
Domnul Stoe Felix este invitat să preia conducerea şedinŃei. Vă reamintesc că 

mandatul este pentru trei luni. 
Pentru că, pentru data de astăzi, am primit şi hotărârea  instanŃei privind validarea 

domnului primar, l-am invitat pe domnul judecător Davidencu-Şerban Răzvan, din partea 
Judecătoriei ConstanŃa, să prezinte această hotărâre a instanŃei, privind validarea, după care 
domnul primar va depune jurământul. 

 
Dl.Davidencu-Şerban Răzvan 
Judecătoria ConstanŃa, în numele legii, hotărăşte: “Admite cererea. Validează alegerea 

primarului municipiului ConstaŃa în persoana domnului Radu Ştefan Mazăre, reprezentant al 
USL, conform rezultatelor din data de 10 iunie 2012. Irevocabilă.”. Felicitări! 

 
D-na Marcela Enache 
Domnule primar, sunteŃi invitat să depuneŃi jurământul. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 

 MulŃumesc. 
 Jur să respect ConstituŃia şi legile Ńării şi să fac cu bună credinŃă tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului ConstanŃa Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu! 
 

Dl.Bogdan Iulian HuŃucă  
Doamnelor şi domnilor, aici se încheie misiunea mea. Vă felicit şi vă doresc success în 

continuare. O zi bună! 
 
D-na Marcela Enache 
ŞedinŃa noastră  va continua cu adoptarea unei noi hotărâri şi anume, constituirea unei 

comisii de numărare a voturilor care, de asemenea, îşi va desfăşura activitate pentru un mandat 
de 4 ani. Dacă sunt propuneri? 

 
Dl.Felix Stroe 
Dl.Făgădău. 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Din partea USL îi propun pe următorii consilieri: dl. Popescu Răducu, d-na Marcu 

Ana, d-na Cojoc Marioara şi dl.RăsăuŃeanu Cosmin Ioan. 
 
D-na Marcela Enache 
Încă o propunere, vă rog frumos! Deci, încă o propunere, comisia trebuie să aibă un 

număr impar de consilieri. Cine mai face o propunere, vă rugăm frumos? 
 
Dl.Florin Gheorghe 
O propun pe d-na Tuşa Sorina. 
 
D-na Marcela Enache 
Dacă mai sunt şi alte propuneri? E vot deschis. 
 
Dl.Felix Stroe 
Deci, au fost 5 propuneri, 4 din partea USL… 
 
D-na Marcela Enache 
Dl.Popescu Răducu, d-na Marcu, d-na Cojoc, dl.RăsăuŃeanu şi d-na Tuşa Sorina. 
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Dl.Felix Stroe 
Vă propun să-i votăm în bloc. SunteŃi de acord? 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Deci, aŃi fost de acord să-i votăm în bloc. 
Cine este de acord ca domnii şi doamnele consilieri propuşi să facă parte din comisia 

de numărare a voturilor? Vă mulŃumescAbŃineri? ! Împotrivă? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Mai departe? 
 
D-na Marcela Enache 
Următoarele hotărâri pe care trebuie să le votăm astăzi se referă la alegerea 

viceprimarilor. Dacă sunt propuneri? 
 
Dl.Felix Stroe 
Aş vrea să-mi daŃi voie să fac două propuneri pentru funcŃiile de viceprimari, şi cred că 

sunt două propuneri realiste, două propuneri care asigură garanŃia continuităŃii în această 
această echipă condusă de domnul primar Radu Ştefan Mazăre. Îi propun pe dl.Decebal 
Făgădău şi pe dl.Gabi Stan. 

 
D-na Marcela Enache 
Aceste hotărâri vor fi cu vot secret. Se vor distribui buletine de vot. 
 
Dl.Felix Stroe 
Până când se distribuie buletinele, cred că sunteŃi în asentimentul meu să-l felicităm, în 

numele Consiliului Local Municipal ConstanŃa, pe domnul primar Radu Ştefan Mazăre la 
începutul celui de al patrulea mandatde primar, adresându-i urările de suscces. Îi adresăm şi 
rugămintea să continuie, cu acelaşi curaj, programele sociale, programe care au fost  atât de 
bine primite şi au făcut atât bine celor care au avut nevoie de ele. Şi mă refer aici la programul 
de locuinŃe, locuinŃele ieftine pentru tineri; mă refer la  sprijinul acordat persoanelor cu 
venituri mici,  sprijinul acordat pensionarilor; mă refer la gratuităŃile pentru transportul în 
comun, acordate celor care au nevoie de ele. De asemenea, la programele de relansare a 
activităŃii turistice în municipiul nostrum, activitate care trebuie să fie activitate de bază în 
municipiul ConstanŃa. Domnule primar, vreau  să vă asigur, în numele tuturor colegilor din 
Consiliul local, că şi în acest mandat vom fi alături de dumneavoastră şi vă vom sprijini în 
toate aceste proiecte şi, de ce nu?, în altele noi. Poate că acum o să avem şi noi mai mult 
sprijin de la…financiar, de la Bucureşti şi n-o să mai fie nevoie să facem totul prin eforturi şi 
resurse proprii, aşa cum a fost, cel puŃin, în ultimele două mandate. Din tot sufletul,  vă 
adresăm felicitări şi vreau să ştiŃi că suntem alături de dumneavoastră! 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
MulŃumesc!  
 

- X – 
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Dl.Felix Stroe 
 Avem rezultatul : dl.Decebal Făgădău - 25 de voturi pentru, 0 voturi împotrivă. 
Felicitări! 
 Pentru dl.Stan Gabriel: 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, un vot anulat. Felicitări, 
domnule viceprimar! 
 Avem Consiliul Local, avem cei doi viceprimari, putem să lucrăm, mai departe, la 
adoptarea de noi hotărâri. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Vom trece la ultimul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi de astăzi şi anume: 
alegerea şi…. stabilirea  numărului de comisii permanente, comisii de specialitate şi alegerea  
membrilor acestor comisii. După cum ştiŃi, în mandatul trecut am avut un număr de cinci 
comisii de specialitate. Dacă dumneavoastră sunteŃi de acord cu acelaşi număr de comisii… 
 

Dl.Felix Stroe 
 Supun la vot dacă sunteŃi de accord să păstrăm acelaşi număr de comisii permanente. 
 Cine este pentru? Vă mulŃumesc! AbŃineri? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. Şi să înŃeleg că ele vor rămâne cu aceeaşi denumire, da, 
cum au fost şi în mandatul trecut. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Putem să ştim şi noi care sunt?) 
 
 D-na Marcela Enache 
 Da, am să dau citire comisiei nr.1…. 
 

Dl.Felix Stroe 
 Comisia nr.1 este comisia de buget-finanŃe, da? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Da. Titulatura întreagă este: comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-
finanŃe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului ConstanŃa. Comisia trebuie 
să aibă tot un număr impar de consilieri. Deci, un număr de cinci consilieri, cum am avut şi în 
mandatul trecut… 
 Comisia nr.2 este: comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 
publice, protecŃia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură. 
Comisia nr.3 este pentru servicii publice, comerŃ, turism şi agreement. Comisia nr.4, pentru 
activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, sport, culte şi protecŃie socială. Comisia nr.5 
este pentru administraŃie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
şilibertăŃilor cetăŃeanului.  
 Vom începe cu prima comisie şi vă rugăm să faceŃi propuneri. 
 

Dl.Felix Stroe 
 Îl rog pe domnul viceprimar Decebal Făgădău să facă propunerile pentru comisia nr.1. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Întrucât comisia este formată din 5 membri, din partea grupului USL îi propun 
următorii domni consilieri: Stroe Felix, Dobre Mircea , Georgescu Daniel,  d-na Onciu 
Carmen şi d-na Marcu Ana. 

 
Dl.Felix Stroe 

 Vă mulŃumesc! Alte propuneri? ÎnŃeleg că nu mai sunt alte propuneri. Vă rog să 
distribuiŃi buletinele de vot. 
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 D-na Marcela Enache 
 Deci, pentru comisia nr.1, propunerile sunt: dl.Stroe Felix, dl.Dobre Mircea, 
dl.Georgescu Daniel, d-na Onciu Carmen şi d-na Marcu Ana. S-au notat. Pentru comisia nr.2, 
propuneri? 
 

Dl.Felix Stroe 
 Domnul Decebal Făgădău. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 În urma consultărilor şi cu APC, propunerile sunt: dl.Pîrvulescu Valentin, Făgădău 
Decebal, dl.RăsăuŃeanu Costin, dl.Matei Radu Bogdan, dl.Gheorghe Florin. 
 

Dl.Felix Stroe 
 Vă mulŃumesc! ÎnŃeleg că nu mai sunt alte propuneri. Vă rog să distribuiŃi buletinele de 
vot şi pentru comisia nr.2. Deci, pentru comisia nr.3? Domnul viceprimar. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Din partea USL, domnii consilieri Ibriam Temur, Stan Gabiel, Lixandru Virgil. Iar din 
partea APC  - dl.Roman Iustin Cătălin. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Mai trebuie o propunere…. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Nu, mai trebuiesc trei propuneri, comisia este formată din 7 membri. 
  

Dl.Felix Stroe 
 Mai trebuiesc gtrei propuneri. 
 
 Dl.Gabriel Candindatu 
 Din partea PPDD, dl.Dede Perodin. 
 

Dl.Felix Stroe 
 Din partea PPDD. PuteŃi să mai faceŃi o propunere. 
 
 Dl.Gabriel Candindatu 
 Şi dl.Şurghie. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Mai avem nevoie de o propunere pentru comsia nr.3. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 

Mai sunt doi care trebuie validaŃi…. 
 
Dl.Felix Stroe 
Da, ami avem doi colegi care trebuie validaŃi. Rămânem la 6 propuneri. Vă rog să 

distribuiŃi buletinele de vot. 
 
D-na Marcela Enache 
Comisia nr.4 - activităŃi ştiinŃifice, învăŃământ, sănătate, cultură, sport, culte şi 

protecŃie socială. Propuneri? 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Din partea USL, dl.Popescu Răducu, dl.Ciorbea Valentin, d-na Cojoc Marioara. 
 



 15 

Dl.Felix Stroe 
CâŃi membri are comisia? 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Cinci. 
 
D-na Marcela Enache 
Încă două propuneri, vă rog. 
 
Dl.Felix Stroe 
UNPR, nu e…PPDD? 
 
Dl.Gabriel Candidantu 
Mai avem doar una.    
 
Dl.Felix Stroe 
Una. 
 
Dl.Gabriel Candidantu 
Dar pentru comisia 5. 

 
Dl.Felix Stroe 

 Rămânem cu trei, deocamdată? 
 

D-na Marcela Enache 
 Da. 
  

Dl.Felix Stroe 
 Rămâ|nem cu tei şi aşteptăm validarea celorlalŃi doi colegi. Comisia nr.5 
 

Dl.Decebal Făgădău 
 Din partea USL, şi după consultarea cu APC, dl.Papari Gheorghe, dl. Ali Denis, 
dl.Vişan George Gabriel, d-na Tuşa Sorina şi dl.Chesoi Tudorel. 
 

Dl.Felix Stroe 
 Mai sunt alte propuneri? 
 

Dl.Gabriel Candidantu 
 Şi PPDD?! 
 

Dl.Felix Stroe 
 PPDD-l propuneŃi aici? 
 

Dl.Gabriel Candidantu 
 Da. 
 

D-na Marcela Enache 
 FaceŃi propunere? 
 

Dl.Gabriel Candidantu 
 Da, subsemnatul…. 
 

Dl.Felix Stroe 
 Domnul consilier…. 
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Dl.Gabriel Candidantu 
 Candindatu. 
 

Dl.Felix Stroe 
Vă rog să distribuiŃi buletinele. 
 

- X – 
 

Dl.Felix Stroe 
Avem rezultatele pentru comisia nr.1: 
- Stroe Felix – 25 pentru; 0 împotrivă; 0 anulate; 
- dl.Dobre Mircea – 25 pentru; 0 împotrivă; 0 anulate; 
- dl.Georgescu Daniel – 25 pentru; 0 împotrivă; 0 anulate; 
- dl.Onciu Carmen – 25 pentru; 0 împotrivă; 0 anulate; 
- d-na Marcu Ana - 25 pentru; 0 împotrivă; 0 anulate. 

- X – 
 
Dl.Felix Stroe 
Pentru comisia nr.2: 
- dl.Pîrvulescu Valentin – 25 pentru; 0 împotrivă; 0 anulate; 
- dl.Făgădău Decebal - 25 pentru; 0 împotrivă; 0 anulate; 
- dl.RăsăuŃeanu Comin Ioan – 25 pentru; 0 împotrivă; 0 anulate; 
- dl.Matei Radu Bogdan – 24 pentru; 1 împotrivă; 0 anulate; 
- dl.Gheorghe Florin -21 pentru; 4 împotrivă; 0 anulate. 
Felicitări! 

- X – 
 
Dl.Felix Stroe 
Pentru comisia nr.3, rezultate sunt: 
- dl.Ibraim Temur – 25 pentru; 0 împotrivă;0 anulate; 
- dl.Stan Gabriel – 25 pentru; 0 împotrivă;0 anulate; 
- dl.Lixandru Ion Virgil–  25 pentru; 0 împotrivă;0 anulate; 
- dl.Roman Iustin Fabian –25 pentru; 0 împotrivă;0 anulate; 
- dl.Dede Perodin – 254 pentru; 1 împotrivă;0 anulate; 
- dl.Şurghie Valentin Mihai – 25 pentru; 0 împotrivă;0 anulate. 

- X – 
 
Dl.Felix Stroe 
Comisia nr.4: 
- dl.Popescu Răducu – 25 pentru; 0 împotrivă;0 anulate; 
- dl.Ciorbea Valentin –  25 pentru; 0 împotrivă;0 anulate; 
- d-na Cojoc Marioara – 25 pentru; 0 împotrivă;0 anulate. 
- Felicitări! 
 
D-na Marcela Enache 
Urmează să o completăm. Mai avem una, comisia nr.5. 
 

- X – 
 
Dl.Felix Stroe 
Comisia 5: 
- dl.George Papari – 25 de voturi pentru; 0 anulate; 0 împotrivă; 
- dl.Ali Denis – 25 de voturi pentru; 0 împotrivă; 0 anulate; 
- dl.Vişan George – 25 de voturi pentru; 0 împotrivă; 0 anulate; 
- d-na Tuşa Sorina – 24 de voturi pentru; 1 vot împotrivă; 0 anulate; 
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- dl.Chesoi Tudorel – 21 de voturi pentru; 3 voturi împotrivă; 1 anulat; 
- dl.Candindatu Gabriel – 9 voturi pentru; 16 voturi împotrivă; 0 anulate. 

 Deci, au fost aleşi: dl.Papari, dl.Ali Denis, dl.Vişan, d-na Tuşa, dl.Chesoi. Urmează ca 
dl.Candindantu, care nu a obŃinutr decât 9 voturi pentru, să fie redistribuit la o altă comisie. 
 

D-na Marcela Enache 
 Probabil  că în şedinŃa viitoare… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 

D-na Marcela Enache 
 Probabil  că în şedinŃa viitoare, când mai avem déjà de făcut două propuneri. 
 

Dl.Felix Stroe 
 Supun la vot hotărârea, în întregul ei, prin care aprobăm constituirea celor 5 comisii şi 
componenŃa acestora. 
 Cine este de acord? Vă mulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 

D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 

Dl.Felix Stroe 
 StimaŃi colegi, problemele de organizare au fost  parcurse. Îl rog, în continuare, pe 
dl.primar al municipiului ConstanŃa să ne prezinte o situaŃie despre care trebuie să luăm la 
cunoştiinŃă şi să hotărâm în consecinŃă. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Felicitări noului consiliu! Îmi pare rău însă că trebuie să începem acest mandat cu o 
bătălie. Trebuie să începem acest mandat cu o bătălie, atât eu cât şi dumneavoastră, întrucât 
suntem puşi într-o situaŃie extraordinar de ingrată şi, dacă noi nu vom rezolva această 
problemă, mandatul pe care-l avem, şi eu şi dumneavoastră în următorii 4 ani, va fi un mandat 
care nu va fi de succes. Din păcate, cei care sunt consilieri mai vechi cunosc problema, cei 
care sunt mai noi se vor familiariza cu această problemă. Eu am să fac o expunere foarte , 
foarte pe scurt, după care o să rog avocaŃii să vă facă o expunere, la fel, succintă, dar în 
termeni juridici. Înainte de a veni eu primar, în anul 2000, Consiliul Local a dat o hotărâre prin 
care a fost de acord cu concesionarea unei suprafeŃe de teren, pe care a concesionat-o firma 
Fin.Co.Ge.Ro. pentru construirea unui ansamblu rezidenŃial. În hotărârerea de consiliu, ca şi în 
discuŃiile prezentate anterior hotărârii de consiliu, nu s-a pus niciodată problema ca 
municipalitatea să facă cheltuieli ca urmare acestui contract, în sensul în care firma 
Fin.Co.Ge.Ro. avea de plătit 2 milioane de Euro pe perioada a 25 de ani, iar Primăria nu avea 
nici o obligaŃie. Cum se şi întâmplă.După ce s-a emis hotărârea de consiliu, a fost încheiat 
contractul de concesiune şi, prin voinŃa fostului primar, Primăria şi-a asumat obligaŃia de a 
realiza infrastructura, iar, dacă nu bagă banii în infrastructură, s-o realizeze  Fin.Co.Ge.Ro. şi 
s-o deconteze de la Primărie. Discutăm despre un total sumă de ordinul a 30-40 de milioane de 
Euro. Bugetul total al Primăriei este de 120 de milioane de Euro pe an, în care intră salariile 
profesorilor, cheltuielile de lumină...tot! Tot!Cheltuielile de funcŃionare, gunoi...tot! Ca să 
aveŃi idee, ca ordin de mărime, în oraşul ConstanŃa se asfaltează de 10 milioane de Euro pe 
an., iar proiectul de locuinŃe sociale pentru amărâŃi ne costă 7 milioane de Euro, ca să băgăm 
în case 3500 de oameni. Ne-am judecat, şi ne judecăm, cu cei de la Fin.Co.Ge.Ro. de 12 ani de 
zile. Suntem în următoarea situaŃie: 
 La un moment dat am făcut plângere penală împotriva fostului primar, a domnului 
Mihăeşi, şi a celui de la Fin.Co.Ge.Ro. întrucât contractul a fost încheiat fără ca obligaŃiile de 
cheltuială să fi fost votate în Consiliul Local. Procurorul, în baza unei rezoluŃii, a dispus 
neînceperea urmăririi penale pentru fostul primar, întrucât cauza a fost prescrisă, dar a atacat, 
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în civil, desfiinŃarea contractului, pentru că a fost făcută cu încălcarea legii, şi suntem în 
proces, la Braşov, pentru desfiinŃarea contractului, proces înaintat de instituŃia Statului Român, 
de Procuratură. Unu. Doi. ANAF-ul a făcut control acestei firme italiene Fin.Co.Ge.Ro. şi a 
ajuns la concluzia că societăŃile, prin care s-au realizat şi la care s-au facturat materialele care 
ne sunt imputate nouă să fie plătite ca lucrări, sunt fictive. Şi ANAF-ul i-a făcut plângere 
penală administratorului şi societăŃii. În acelaşi timp, Tribunalul ConstanŃa a decis, definitiv şi 
irevocabil, ca oraşul să-i plătească lucrările de infrastructură domnului italian, respectiv 13 
milioane de Euro. Treisprezece milioane de Euro! O să rog....Doamna avocat, veniŃi, vă rog, şi 
mai explicaŃi-ne situaŃiile din acest dosar. Noi am făcut plângere, vă aduceŃi aminte, consilierii 
din mandatul trecut, la CSM. CSM a răspuns că, întrucât e dosar pe rol, nu se pronunŃă. S-a 
terminat dosarul. Am pierdut, definitiv, şi va veni să ne execute 13 milioane de Euro şi trebuie 
să analizăm situaŃia, să vedem ce să facem în continuare, pentru că este foarte, foarte gravă 
situaŃia. Da’ nu ne citiŃi 70 de pagini, câte aveŃi acolo!? 
 
  D-na av. Georgiana Trandafir 
 Nu, nu,  astea le las şi, cine doreşte....sunt exemplare suficiente, astfel încât toată lumea 
să fie informată. Vreau doar  să punctez, în completarea a ceea ce a spus domnul primar, faptul 
că, Parchetul de pe lângă Tribunalul ConstanŃa, la data de 04.02.2012, a constatat că la 
încheierea contractelor de concesiune s-au săvârşit infracŃiuni de fals şi abuz în serviciu cu 
complicitatea Fin.Co.Ge.Ro. Acelaşi parchet, constatând că s-a prescris răspunderea penală a 
fostului primar, a dispus investirea Tribunalului ConstanŃa pentru desfiinŃarea contractelor de 
concesiune şi a hotărârilor  de consiliului local prin care s-a aprobat încheierea acestor 
contracte. Dosarul a fost strămutat de la ConstanŃa la Braşov, Înalta Curte admiŃând cererea 
noastră de strămutare, şi este în curs de judecată. Acesta a fost unul dintre argumentele pe care 
noi le-am susŃinut în cadrul contestaŃiei la executare. Suplimentar, dată fiind apariŃia acestei 
rezoluŃii, am solicitat Tribunalului ConstanŃa, prin două cereri, suspendarea recursului şi 
suspendarea provizorie a  executării silite. S-a respins această cerere de suspendare, s-a respins 
şi cererea de suspendare a executării formulată, e adevărat, direct în recurs, pentru că atunci a 
apărut motivul. Tribunalul ConstanŃa, în ciuda acestor argumente, a decis să respingă recursul. 
Suplimentar, faŃă de apariŃia situaŃiei noi cu ANAF-ul, conform căreia, aşa cum a relatat şi 
domnul primar, ANAF-ul a constatat că principalul furnizor al lui Fin.Co.Ge.Ro. a încheiat 
tranzacŃii fictive cu materiale de construcŃie, pentru a eluda contribuŃiile firmei, am solicitat 
suspendarea  Am invocat aceste morive, atât în cererea de suspendare cât şi în recurs, pe lângă 
expertiza contabilă solicitată. Nu s-au admis aceste obiecŃiuni, deşi  ele au existat atât în ceea 
ce priveşte stabilirea cu exactitate a cheltuielilor făcute de Fin.Co.Ge.Ro. pentru realizarea 
lucrărilor, astfel încât creanŃa care se cere executată silit să îndeplinească condiŃiile obligatorii, 
respectiv  să fie certă, lichidă şi exigibilă, cât şi în ce priveşte calitatea lucrărilor executate. De 
asemenea, am considerat oportun să solicităm de a se efectua o adresă la auditorul 
Fin.Co.Ge.Ro. pentru a ne comunica cuantumul acestor cheltuieli. InstanŃa a respins 
solicitarea. Nu ne mai rămâne decât să cerem casarea. Deci, pentru a suspenda această 
executare silită am formulat cinci cereri.  

Fin.Co.Ge.Ro. a cerut acum executare silită imobiliară, respectiv poligonul 14 şi plaja 
Modern, pentru prejudiciul suferit. Am cerut şi acum suspendarea, morivând că nu se cunoaşte 
excat prejudiciul suferit de Fin.Co.Ge.Ro. Judecătoria a spus că neprecizarea prejudiciului nu 
este un impediment pentru a admite cererea. Vom face recurs. 

În plus, unul dintre motivele contestaŃiei la executare formulate de noi a fost faptul că 
pentru aceste lucrări s-au tot emis procese-verbale care au constatat că Fin.Co.Ge.Ro. a 
executat  aceste lucrări cu materiale  corespunzătoare calitativ, inclusiv granulozitatea pietrei 
de râu. Pe lângă contestaŃie la executare, am formulat cerere şi de suspendare a executării 
silite. 
 Întrucât toate demersurile noastre la instanŃele constănŃene au eşuat, am formulat 
cerere de strămutare. Motivele sunt identice. Aşa cum am mai spus, creanŃa nu este una certă, 
lichidă şi eligibilă. Mai avem şi calea extraordinară de atac – revizuirea, plecând de la soluŃia 
dată de Parchet – înscrisuri în fals şi abuz în serviciu.. 
 



 19 

  
 Dl.av.Ioan NeamŃu 
 Pe 24.10.2012, speranŃa noastră este ca instanŃa să declare ca nule contractele încheiate 
cu Fin.Co.Ge.Ro.O soluŃie favorabilă în acest litigiu, ar  deschide calea de atac pentru  
executarea silită cerută de cei de la Fin.Co.Ge.Ro. ; neprivind Primăria, aceste lucrări, nu 
trebuie să le plătească… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Dacă un litigiu este în curs şi depinde de al doilea litigiu, el se suspendă până la 
judecarea celui de-al doilea, nu?  Deci, se suspendă executarea, până se vede….. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu….!? Păi, printr-o hotărâre judecătorească, noi va trebui să plătim 13 milioane de 
Euro…?! Dacă se dovedeşte că Fin.Co….sau ANAF are dreptate?! Va trebui să luăm 
atitudine… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Feri Predescu 
 Şi de unde daŃi….? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Va trebui să tăiem… 
 
 Dl.av.Ioan NeamŃu 
 Când este scadenŃa….Tot timpul a fost cadenŃa, dar am încercat să obŃinem 
suspendarea. Este o posibilitate cât se poate de rară, dar este posibil ca executarea să demareze 
o activitate de poprire… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Este posibil să ne blocheze conturile, cu consecinŃele de rigoare pentru activităŃile pe 
care le desfăşoară Primăria, inclusiv ridicatul gunoiului. Inclusiv, ridicatul gunoiului din oraş, 
şi iluminat, şi salariile profesorilor şi toate cele…. 
 
 D-na av. Georgiana Trandafir 
 Vreau doar să vă zic că Primăria a achitat şi o cauŃiune de 1.400.000 de Euro pentru a 
solicita suspendarea executării silite. Chiar şi cu această cauŃiune, cererile au fost respinse. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Eu nu cred că cineva, în Italia, ar fi căştigat vreun proces împotriva statului Italian. 
Însă sunt bani mulŃi la mijloc, hai să ne înŃelegem! Eu nu vreau să fac niciun proces de 
intenŃie, nu este lupta mea, personală, că nu-mi ia mie bani din buzunar. Ne ia tuturor! Deci, 
prin deciziape care au dat-o judecătorii Tribunalului ne iau 13 milioane de Euro, oraşului, cu 
consecinŃe devastatoare în funcŃionarea oraşului, pentrufirma italiană, în condiŃiile în care 
există plângeri penale, înaintate de procurori, pentru desfiinŃarea acestui contract încheiat pe 
bază de abuz. Eu am să fac şi o scrisoare de informare, tuturor cetăŃenilor din oraş, şi o să-i 
invit la un mitig în faŃa Tribunalului, în care, toŃi cetăŃenii care vor fi afectaŃi, să fie informaŃi 
şi să-şi strige nemulŃumirile! 
 
 Se fac comentarii în sală. (Cum îi cheamă pe judecători?) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 PuteŃi să-i spuneŃi! 
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 Dl.av.Ioan NeamŃu 
 Trei judecători au fost. A fost d-na Trifanov Camelia, d-na Păunescu Ioana şi d-na 
judecător Jianu Georgeta. În completul de recurs, mă refer, evident, acesta pronunŃând soluŃia 
finală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Întrucât Consiliul Local, alături de domnul primar, reprezintă oraşul şi întrucât 
executat este oraşul nu o persoană fizică sau o societate comercială, ca şi consilier municipal, 
şi ca preşedinte de şedinŃă, vă adresez propunerea, stimaŃi colegi, să mandatăm pe domnii 
avocaŃi să facă plângere la Consiliul Superioar al Magistraturii împotriva judecătorilor, 
întrucât această hotărâre a fost dată , evident, cu rea credinŃă, în condiŃiile în care instituŃia 
procuraturii statului român deschide acŃiune penală, iar instituŃia ANAF, nu mai este nevoie să 
spunem cine este ANAF-ul, declară şi denunŃă ilegalităŃi crase în evidenŃele contabile ale 
firmei Fin.Co.Ge.Ro., evidenŃe pe baza cărora s-a constituit această sumă. Şi, ca atare, există 
acum condiŃiile să...s-a soluŃionat şi s-a dat această hotărâre profund nedreaptă, arbitrară, să 
facem plângere, la CSM, împotriva acestei hotărâri, invocând şi aducând în sprijinul acŃiunii 
noastre ceea ce a spus Procuratura şi ceea ce a făcut ANAF-ul, şi vă rog să votăm această... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Da, noi să facem plângere. Noi, Consiliul Local, să facem această plângere. 
 
 Dl.av.Ioan NeamŃu 
 Să-mi daŃi voie să mai  adaug..... 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Semnată de toŃi consilierii municipali.... 
 
 Dl.av.Ioan NeamŃu 
 Numai ceva.... 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Că noi reprezentăm municipiul. Supun la vot această propunere. 
 Cine este de acord? 
 
 Se fac comentarii în sală. (LăsaŃi-l pe domnul avocat să facă o remarcă....) 
 
 Dl.av.Ioan NeamŃu 
 Doar ca o remarcă. Este evident că împotriva acestei rezoluŃii din 4 februarie s-a 
formulat o plângere da?, de către persoane deosebit  interesate, Fin.Co.Ge.Ro. în speŃă. Două, 
mai exact, două plângeri care s-au respins de către instanŃă, în mod irevocabil. Da? Deci, 
instanŃa penală sesizată cu plângerea împotriva rezoluŃiei domnului procuror a respins aceste 
plângeri. Ştiu, nu pot să spun acolo că e o dovadă în plus, dar este evident că rezoluŃia 
procurorului nu este o hârtie pe care să .....ştiu şi eu, să o ignori sau cum să spun... 
 

Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, în alte cazuri similare, pe această rezoluŃie instanŃa a acceptat suspendare. Aici, 
unde-s 13 milioane de Euro, nu! Cu consecinŃele de rigoare, repet, grave pentru oraş. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, e vorba de o plângere împotriva acestui complet, care este de competenŃa CSM-
ului să analizeze şi să ne cerceteze plângerea noastră, semnată de cei care reprezintă 
municipiul ConstanŃa, noi, consilierii locali municipali. 
 Cine este de acord? Vă mulŃumesc! AbŃineri? Împotrivă? 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Cu unanimitate, consilierii prezenŃi au adoptat această hotărâre. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Îmi pare rău că începem mandatul sub aceste auspicii. M-aŃi întrebat când o să aibe loc 
mitingul. O să fac această scrisoare, să avem timp să ajungă în casele fiecărui om, ca să fie în 
cunoştinŃă de cauză, şi, dacă consideră că va fi afectat şi că este o nedreptate aici, să vină  să-şi 
spună cuvântul. Probabil că săptămâna viitoare. 
 
 D-na Feri Predescu 
 Dar veŃi anunŃa dacă sunteŃi informaŃi asupra punerii în practică a executării...? 
 
 Dl.av.Ioan NeamŃu 
 Evident, primim somaŃie... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, normal! 
  
 D-na Feri Predescu 
 Primăria să anunŃe presa... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, dacă ne vor bloca conturile, înseamnă că nu vom mai putea să mai plătim! 
  
 D-na Feri Predescu 
 Nu, când vor face executarea... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da, doamnă, absolut tot! 
 
 D-na Feri Predescu 
 Să venim.... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Să veniŃi să ce, să-l prindeŃi pe executor?! Normal că vă Ńinem la curent cu absolut 
toată desfăşurarea acestui....acestei mize uriaşe pe banii statului! 
 
 D-na Feri Predescu 
 De ce „miză uriaşă”? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, la 13 milioane nu-i uriaşă miza? Treisprezece milioane, pe care a semnat-o 
Mihăeşi din condei! Că asta spune şi domnul procuror. Deci, Mihăeşi.... Însuşi, Mihăeşi a 
recunoscut în audieri, pentru că procurorul când a făcut cercetarea a audiat toŃi consilierii din 
perioada mandatului ’96-2000, inclusiv pe Mihăeşi. ToŃi au spus că italianul s-a prezentat în 
faŃa consiliului şi a spus că acest contract nu va impune niciun fel de cheltuială din partea 
Primăriei. Sunt declaraŃiile....Dacă vreŃi, vi le dăm să le studiaŃi, sunt la dosar. Uite, e domnul 
Chesoi aici! 
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 D-na av. Georgiana Trandafir 
 Chiar  domnul Chesoi a întrebat, e consemnat în procesul-verbal, a întrebat în anul ’99 
dacă Primăria dă vreun ban. Şi a primit răspuns de la domnul Mihăeşi că: „Primăria nu dă 
niciun leu.” 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Păi, nu dă niciun leu, dă Euro! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da?! Iar domnul Mihăeşi a recunoscut că a făcut o greşeală. 
 
 D-na Feri Predescu 
 Dar s-a prescris....? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Din punct de vedere penal, pentru Mihăeşi s-a prescris, însă nu s-a prescris şi 
posibilitatea de anulare a  acestor clauze contractuale de către...la sesizarea procurorului. AŃi 
înŃeles! 
 
 D-na Feri Predescu 
 Da. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Asta-i tot. MulŃumesc! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Declar închise lucrările şedinŃei. Vă mulŃumesc pentru participare! 
 

      PREŞEDINTELE ŞEDINłEI, 
        
                                  Felix Stroe   
                 
 SECRETAR, 
     
          Marcela Enache 
 


