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2ROMÂNIA 
JUDEłUL CONSTANłA 
MUNICIPIUL CONSTANłA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 27.07.2012, orele 12,00, în şedinŃa  ordinară a Consiliului Local al Municipiului 
ConstanŃa. 
 La şedinŃă participă:  25 de consilieri ( absenŃi, motivat: dl.Ali Denis şi dl.Dobre Mircea), 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 HCL nr.195 din 25.06.2012, de dl.Stroe Felix. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Bună ziua! StimaŃi colegi, vă anunŃ că suntem, prezenŃi la şedinŃă, 23 de consilieri din cei 25 de 
consilieri validaŃi. ŞedinŃa este legal constituită şi putem să ne desfăşurăm lucrările.  

În legătură cu ordinea de zi, iniŃiatorii retrag din ordinea de zi punctele: 20, 24, 25, 26, 29 şi 33. 
Acestea se retrag definitiv. Punctul nr.30 se retrage de pe ordinea de zi principală şi va fi introdus, din 
motive procedurale, pe ordinea de zi suplimentară la ordinea nr.2. În legătură cu ordinea de zi 
principală, dacă sunt obiecŃii? Dacă nu, vă supun la vot ordinea de zi aşa cum v-am prezentat-o. 

Cine este de acord? Vă mulŃumesc! Împotrivă? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. De asemenea, avem o ordine suplimentară. AŃi primit punctul principal, la care vă 
rog să fi Ńi de acord să adăugăm punctul 30 care s-a retras de pe ordinea de zi principală. Dacă în 
legătură cu ordinea de zi suplimentară sunt obiecŃiuni? Dacă nu, supun la vot. 

Cine este de acord? Vă mulŃumesc! AbŃineri? Împotrivă? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
 Supun la vot ordinea de zi in integrum. 

Cine este de acord? Vă mulŃumesc! AbŃineri? Împotrivă? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
 Ordinea de zi fiind adoptată cu unanimitate de voturi, să procedăm la parcurgerea acesteia. 
 Întrucât la punctele 1 şi 2 avem validarea a doi  viitori consilieri, rog comisia de validare să se 
întrunească pentru a studia dosarele. 

1.  «  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Boiagian 
Harry-Michelle. »    

        - iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
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2. « Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Roşu 
Vasile. » 

           - iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 

-X- 
 Dl.Felix Stroe 
 O rog pe doamna secretar al Consiliului Local să prezinte rezultatul deliberării comisiei. Vă 
rog, puŃină atenŃie! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Comisia, alcătuită din membri: Papari George,  Vişan George, Stroe Felix şi Gheorghe Florin, a 
constatat că sunt îndeplinite condiŃiile legale pentru validare, atât pentru dl.Boiagian, cât şi pentru 
dl.Roşu. Urmează să le supuneŃi la vot după care sunt invitaŃi să depună jurământul. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vă mulŃumesc! Supun la vot proiectul de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier 
local  al domnului Boiagian Harry Michelle. 

Cine este de acord? Vă mulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. De asemenea, supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de 
consilier local al domnului Roşu Vasile. 

Cine este de acord? Vă mulŃumesc!  
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
 Invit pe domnii consilieri să procedeze la depunerea jurământului. 
 
 Dl.Harry Michelle Boiagian 
 Subsemnatul Boiagian Harry, consilier în cadrul Consiliului local al municipiului ConstanŃa, în 
conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală , 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, depun în faŃa Consiliului local următorul 
jurământ: 

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! 

 
D-na Marcela Enache 
Vă rog să-l şi semnaŃi. 
 
Dl.Vasile Roşu 
Jurământ, 
Subsemnatul Roşu Vasile, consilier în cadrul Consiliului local al municipiului ConstanŃa în 

conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală , 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, depun în fasŃa Consiliului local următorul 
jurământ: 

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! 
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D-na Marcela Enache 
Vă rog să-l şi semnaŃi. 
 
Dl.Felix Stroe 
Vă rog să fi Ńi de acord să-i felicităm pe colegii noştri şi să apreciem că echipa de consilieri  

aflată în slujba municipiului ConstanŃa s-a întărit cu doi oameni de valoare şi, împreună, să lucrăm 
pentru binele comunităŃii. Vă rog să luaŃi loc. 

Punctul nr.3: 
« Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.199/25.06.2012 privind constituirea 

Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului Local al municipiului ConstanŃa. »          
 - iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 

 Punctul nr.3....este să completăm comisiile de specialitate  prin intrarea celor doi colegi de-ai 
noştri noi. Avem propuneri? Domnul viceprimar. 

 
Dl.Decebal Făgădău 
Pentru comisia nr.3 îl propun pe dl.Roşu Vasile, din partea UNPR. 
 
D-na Marcela Enache 
Şi pentru comisia 4? 
 
Dl.Felix Stroe 
Pentru comisia 4 îl propun pe dl.Harry Boiagian... 
 
D-na Marcela Enache 
Şi mai este şi dl.Candindatu, care nu are comisie... 
 
Dl.Felix Stroe 
Şi dl.Candindatu. Această hotărâre se ia prin procedura votului secret. Mergem mai departe 

până se împart buletinele de vot. 
Punctul nr.4: 
„Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcŃii şi a organigramei aparatului 

de specialitate al primarului municipiului ConstanŃa, aprobate prin H.C.L. nr.80/27.02.2011. » 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Unanimitate. Punctul nr.5: 
„Proiect de hotărâre privind planul de lucr ări de interes local pentru repartizarea orelor 

de muncă pentru beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat. » 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.6: 
„Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităŃi la transportul urban de călători în 

municipiul ConstanŃa beneficiarilor legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, ca măsură 
de protecŃie socială .» 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
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D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.7: 
„Proiect de hotărâre privind activitatea asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav în perioada ianuarie-iunie 2012. » 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.8: 
« Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.319/2008; modificat prin 

HCL nr.542/22.10.2008 şi HCL nr. 14/29.01.2009.” 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 
D-na Marcela Enache 
Aici avem buletine de vot. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.9: 
« Proiect de hotărâre privind modificarea alin. 1 al art.6 din H.C.L . nr.65/2011 privind 

aprobarea ‘’Programului de construire unităŃi locative modulare în municipiul ConstanŃa şi 
lucrări tehnico-edilitare aferente’’- Campusul Social Henri Coandă-str. ŞtefăniŃă Vodă.” 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 
D-na Marcela Enache 
Şi aici avem buletine de vot. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.10: 
« Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 

aparŃin domeniului privat al municipiului Constan Ńa. » 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.11: 
« Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul b unurilor care apar Ńin 

domeniului privat al municipiului Constan Ńa. » 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? AbŃineri? Împotrivă? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.12: 
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« Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul 
ConstanŃa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. » 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.13: 
« Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din administra rea Consiliului Local 

al municipiului ConstanŃa în administrarea R.A.E.D.P.P. ConstanŃa. » 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.14: 
« Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.230/2007 privind atribuirea în 

folosinŃă gratuită, pe perioada existenŃei construcŃiei Arhiepiscopiei Tomisului a terenului în 
suprafaŃă de 612 mp, situat în ConstanŃa, str.Soveja bl.O1,O2,O6. » 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.15: 
« Proiect de hotărâre privind trecerea terenului în suprafaŃă de 2033 mp., situat în 

str.Nicolae Iorga- zona Spital Clinic JudeŃean de UrgenŃă, din domeniul privat în domeniul 
public al municipiului ConstanŃa. » 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.16: 
« Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L.nr.211/2011 privind însuşirea 

şi aprobarea inventarului bunurilor care apar Ńin domeniului public al municipiului ConstanŃa. » 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.17: 
« Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosin Ńă gratuită pe durata 

existenŃei construcŃiei asupra terenului în suprafaŃă de 330 mp. situat pe aleea Zmeurei nr.3- 
Campusul Social Henri Coandă către Parohia Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan. » 
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- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.18: 
« Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr.471/2007 privind 

aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile(terenuri sau clădiri) apar Ńinând 
domeniului privat al municipiului Constan Ńa. » 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
 
D-na Marcela Enache 
Şi aici avem buletine de vot.  
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.19: 
« Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractelor de Concesiune încheiate 

în baza H.C.L.436/2000 privind aprobarea concesionării prin licita Ńie publică a 35 de loturi în 
suprafaŃă totală de 6971,10mp, situate în municipiul ConstanŃa, zona Palas C.F.R. str.MoŃilor, în 
vederea realizării obiectivului « Parcelare loturi locuin Ńe individuale  pentru familii foarte 
defavorizate, precum şi a caietului de sarcini, cu modificările şi completările ulterioare » 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? MulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.20 s-a retras... 
 
D-na Marcela Enache 
Punctul 20 nu s-a retras. 
 
Se fac comentarii în sală. (S-a retras, s-a retras...) 
 
Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.20 s-a retras. Punctul 21: 
« Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – Construire imobil locuinŃe D+P+2E, str. 

Vasile Alecsandri nr. 5-5bis, teren în suprafaŃă de 529 mp potrivit actelor şi 539 mp potrivit 
măsurătorilor, proprietate Pană Stelian şi Maria. » 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.22: 
„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – Împrejmuire teren, str.  Ion Ursu nr. 70B, 

teren în suprafaŃă de 243 mp, proprietate Pitu Rodica şi Apostol Silvy ZoiŃa. » 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
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D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Felix Stroe 

Punctul nr.23: 
« Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – Împrejmuire teren, str.  Ion Ursu nr. 76F, 

teren în suprafaŃă de 267 mp, proprietate Pitu Rodica şi Apostol Silvy ZoiŃa.” 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctele 24, 25, 26 sunt retrase. Punctul 27: 
„Proiect de hotărâre privind aprobare PUD – Construire imobil P+4E - birouri şi spaŃii 

comerciale, str. LibertăŃii nr. 1, teren în suprafaŃă de 167,60 mp, potrivit actelor şi 168 mp 
potrivit m ăsurătorilor, proprietate SC BOGSAR INVEST SRL.” 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.28: 
„Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.178/08.07.2011.” 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.29, 30 s-au retras. Punctul 31: 
„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCL nr.14/2011 privind 

aprobarea documentaŃiei de avizare a lucrărilor de interven Ńie şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiŃii “Parcul Seniorilor ”. 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.32: 
„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.3 din HCL nr.529/13.12.2006 

privind participarea municipiului Constan Ńa, în calitate de membru fondator, în vederea 
constituirii AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitan ă ConstanŃa” 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
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 Dl.Felix Stroe 
Punctul nr.33 s-a retras. Punctul 34: 
„Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilit ăŃi fiscale Ministerului Administra Ńiei 

şi Internelor-Direc Ńia generală - logistică cu privire la plata obligaŃiilor fiscale. » 
- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 22 de voturi pentru, 3 abŃineri.S-au abŃinut: dl.Matei, d-na Marcu şi dl.Lixandru. 
 

 Dl.Felix Stroe 
Deci, la punctul 34, cei trei consilieri PNL se abŃin. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Aia cu... fiscalul? Auzi, Virginia, ia spune-le ce cu asta, cu scutirile, că suntem singurii, care le-

am luat banii, din Ńară. 
 
D-na Uzun Virginia 
Da, suntem singurii care am reuşit să luăm banii de la Ministerul de Interne. Ei nu plătesc, 

nicăieri în România, impozitele. Am reuşit, la Curtea Supremă, să câştigăm, pentru că ne-a reprezentat 
avocatul acolo, chiar dacă ei spuneau că nu. Am demonstrat altceva, le-am luat banii şi acum au venit 
cu scutire pentru că nu au în buget prevăzute aceste sume şi ar trebui imputate toate majorările, ca ]n 
orice altă instituŃie publică. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 

 Ne-au plătit baza şi ne-au rugat să-i scutim de penalităŃi. Dar ne-au plătit baza, asta-i important. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Domnu’ primar, am înŃeles, este perfect legal, nu avem nicio obiecŃie în ceea ce priveşte 
acordarea unor facilităŃi, dar nu reducerea în totalitate a acestui cuantum. Putem amâna la plată, putem 
cere eşalonarea  pe o perioadă. Am înŃeles că nu a fost prevăzut.... 
 

D-na Uzun Virginia 
 Mă iertaŃi...!? 
 

D-na Ana Marcu 
 Deci, conform prevederilor legale, putem acorda reducerea în totalitate sau amânarea la plată, 
da? 
 
 D-na Uzun Virginia 
 Sau scutire... 
  

D-na Ana Marcu 
 Deci, exact aşa cum au formulat şi ei. Noi am....Mă rog, în hotărâre s-a stipulat clar – reducerea, 
reducerea în totalitate....scutirea la plată. Deci, toată lumea, inclusiv ei, inclusiv noi, trece printr-o 
perioadă grea, în care fiecare ban contetază. Nu înŃeleg de ce să renunŃăm integral la aceşti bani şi să nu 
procedăm la o amânare la plată. Sunt de acord, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne, au 
făcut o solicitare foarte fundamentată, foarte frumoasă şi respectuoasă. Este dreptul nostru, legal, într-
adevăr, să acordăm facilităŃi, dar nu scutirea integrală. Nimeni de aici cred că nu a fost scutit în viaŃa 
lui de... 
 
 D-na Uzun Virginia 
 Da, 12 ani, da, nu s-au acordat scutiri de către Consiliul Local şi... 
 
 Dl.Felix Stroe 
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 E primul caz. 
  

D-na Ana Marcu 
 Am creat un precedent extraordinar de frumos, chiar felicitări!, pentru că ei trebuiau impozitaŃi 
şi este dreptul ConstanŃei ca...să facem toate demersurile necesare să se încaseze acei bani... 
 
 D-na Uzun Virginia 
 Doamna consilier, mă iertaŃi că vă întrerup, am informaŃii, foarte sigure, că se lucrează acum la 
o hotărâre de guvern prin care ei incearcă să nu mai plăteaască niciun impozit nicăieri în altă parte. 
Toate instituŃiile publice, nu e vorba numai de Ministerul de Interne. Mai mult decât atât, ştiu sigur că 
vor obŃine, până în toamnă, o hotărâre prin care îşi vor scuti aceste majorări. Acum, din punct de 
vedere strategic, interesul nostru ar fi să le acordăm această scutire. Şi motivul pentru care eu, în 
calitate de director, susŃin acest lucru este că de 8 ani de zile ne chinuim să obŃinem baza de date cu 
CNP-urile, de la Ministerul de Interne, pentru că domnii miniştri nu au binevoit să semneze cu toate că 
toŃi notarii din România au această bază de date şi nu sunt instituŃii publice. 
 
 Dl.Radu Bogdan Matei 
 Sună puŃin ciudat şi... 
   
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Uzun Virginia 
 Nu sună ciudat... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu sună ciudat, domn’e, că nu dăm...nu scutim de penalităŃi vreo firmă privată, că, dacă era 
vreo firmă privată, atunci puteau să apară întrebări şi discuŃii. Eu nu sunt cel care îi iubesc pe miliŃieni, 
în niciun caz, însă vreau să vă spun aşa: tot ceea ce înseamnă turismul....ăstea trei luni de zile în 
Mamaia, avem mare nevoie  să avem o relaŃie foarte bună cu Ministerul de Interne, pentru că aici vin 
sute de mii de oameni, şi dumneavoastră ştiŃi foarte bine ce vorbesc. Şi, dacă nu lucrăm în strânsă 
colaborare cu Ministerul de Interne, pot apărea disfuncŃionalităŃi care să ne gonească turiştii. De la 
bătăi, jafuri... spargeri...Şi nu numai asta. Am să vă dau un singur exemplu, că în ideea asta am şi fost 
de acord. Au venit, au spus: „Uite, domn’e, scoatem banii, plătim pe loc, dar penalităŃile nu le avem şi 
vă rugăm mult să ne înŃelegem, în vederea...ideea...” Unu: poate să nu detaşeze oameni aici. Poate să 
spună: „Domn’e, n-am bani! ”. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Corect.) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 „N-am bani şi eu nu detaşez din Ńară!”. Doi – un singur exemplu vi-l dau: acum două săptămâni, 
în zona de Nord.... Pentru că noi avem.... o treime din turiştii care vin, vin numai pentru distracŃii. În 
zona de Nord era, de la Ministerul de Interne, filtru, cât e şoseaua de lungă; alcooltestele în mână, 
opreau tot ce mişca pe acolo. Păi, dacă fac lucrul ăsta, două sau trei săptămâni la rând, nu mai vine 
nimeni! Şi atunci am pus mâna pe telefon şi le-am spus: trebuie să existe o toleranŃă, că facem un 
turism, şi o toleranŃă de genul ăsta există peste tot în lume în staŃiunile care merg pe segmentul ăsta şi 
pe nişa asta. Deci, pentru dialogul ăsta am venit şi v-am propus, şi am fost de acord. Acuma, sigur, 
dumneavoastră apreciaŃi. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Ca unul care sunt în echipa de consilieri din anul 2000, şi mă mândresc foarte mult cu această 
realizare din viaŃa mea, vreau să vă spun, dragi colegi mai noi: este prima dată în 12 ani de zile când, la 
Consiliul Local Municipal ConstanŃa, se aprobă o asemenea problemă. Nu este vorba despre suma de 
bază, este vorba despre penalităŃi. Eu mi-aş dori, ca cetăŃean al României, ca Ministerul de FinanŃe să 
aibă performanŃa pe care Serviciul Public de Impozite şi Taxe, pe care-l conduce doamna director 
Ştefănică, să aibă Ministerul de FinanŃe măcar jumătate din performanŃa acestui serviciu şi atunci ar fi 
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o binecafere pentru România. Doamna directoare este cea care se opune întotdeauna, pe bună dreptate, 
la orice fel de asemenea facilitate şi niciodată nu s-a pus problema unor asemenea facilităŃi. Eu, însă, 
consider, ca şi domnul primar, ca şi dânsa,  ca şi votul celor 22 de consilieri că în această situaŃie este 
oportun să facem acest lucru pentru...la solicitarea Ministerului de Interne. Deci, s-a votat, 22 de voturi 
pentru. Vă mulŃumesc! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da. Hai, ca să....Da, şi să închid. Pe mine viaŃa m-a învăŃat că unde se poate să existe o cale 
amiabilă, cât de cât, ca lucrurile să meargă bine, e mai bine să o alegi pe aia.  Sigur că putem să 
rămânem băŃoşi pe poziŃie, şi noi, şi ei,  şi să mergem, după aia, cu executări, cu nu şiu ce, da’, când o 
să evem nevoie de orice lucru de acolo, s-ar putea să-i găsim şi pe ei la fel de băŃoşi. Ãsta a fost 
motivul. Bine. MulŃumesc! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vă mulŃumesc, domnule primar! La punctul 35: 

„Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 370/2007 privind aprobarea 
cumpărării acŃiunilor cesionate de la S.C. RAJA S.A. către Consiliul local ConstanŃa.” 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Se votează? S-au distribuit buletinele de vot? 
 
D-na Marcela Enache 
Acum se distribuie. 
 
Dl.Felix Stroe 
Am parcurs ordinea de zi principală. Vă rog să fi Ńi de acord să mergem la ordinea de zi 

suplimentară. Avem două puncte. 
Punctul nr.1: 
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici eferenŃi obiectivului de investiŃii „Construire parcare 
supraetajată P+7E+T, în staŃiunea Mamaia, zonaCazino-Albatros”, faza studiu de fezabilitate.” 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord? MulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Unanimitate. De asemenea, mai avem un punct, aprobarea propriu-zisă a proiectului: 
„Hot ărâre privind aprobarea proiectului „Construire parc are multietajată P+7E+T, în 

staŃiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanŃării 
acestuia în cadrul Programului OperaŃional Regional 2007-2013.” 

- iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este de acord?  Vă mulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Unanimitate. Vă rog să procedăm la vot şi,  după ce comisia de numărare a voturilor va întocmi 

procesele-verbale, să aşteptăm  să ni se comunice rezultatul votului. 
 

- X – 
 
 
Dl.Felix Stroe 
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Avem rezultatele. La punctul 3: 
Pentru comisia nr.3, dl.Roşu Vasile a obŃinut 23 de voturi pentru, iar un buletin a fost nul. 
Dânsul s-a abŃinut de la vot. 
Pentru comisia nr.4: 
- dl.Boiagian Harry Michelle - 24 de voturi pentru;  
- dl.Candindatu Gabriel – 24 de voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este de acord?  Vă mulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
La punctul 8, avem: 
- dl.RăsăuŃeanu Costin – 24 de voturi pentru, 1 buletin anulat. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este de acord?  Vă mulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
La punctul 9, avem: 
- dl.Dobre Mircea – 24 de voturi pentru; 
- dl.Ibraim Temur – 24 de voturi pentru; 
- dl.Chesoi Tudorel – 22 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este de acord?  Vă mulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
La punctul  18, avem: 
- dl.Papari George Daniel   – 25 de voturi pentru; 
- dl.Ali Denis   - 25 de voturi pentru; 
- dl.Vişan George   - 25 de voturi pentru; 
- dl.RăsăuŃeanu Costin Ioan  - 25 de voturi pentru; 
- dl.Pîrvulescu Gabriel  - 25 de voturi pentru; 
- dl.Popescu Răducu  - 25 de voturi pentru; 
- dl.Georgescu Daniel  - 25 de voturi pentru; 
- d-na Frigioiu Marcela  - 25 de voturi pentru; 
- dl.Marica Ion   - 24de voturi pentru; 1 împotrivă; 
- d-na Tănase Luiza   - 25 de voturi pentru; 
- dl.Babuş Constantin  - 25 de voturi pentru; 
- d-na Dudaş Camelia  - 25 de voturi pentru; 
- d-na Florescu Nicoleta  - 25 de voturi pentru; 
- d-na Rusu GraŃiela  - 25 de voturi pentru; 
- d-na Pînzariu Irina  - 25 de voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este de acord?  Vă mulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
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Dl.Felix Stroe 
La punctul 35, avem: 
- d-na Halil Narcis  - 25 de voturi pentru. 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Cine este de acord?  Vă mulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
StimaŃi colegi, ordinea de zi a fost epuizată. Declar închise lucrările şedinŃei de azi. Vă 

mulŃumesc pentru participare! 
 

      PREŞEDINTELE ŞEDINłEI, 
        
                                  Felix Stroe    
                
 SECRETAR, 
     
          Marcela Enache 
 

 


