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ROMÂNIA 
JUDEłUL CONSTANłA 
MUNICIPIUL CONSTANłA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 17.12.2012, orele 12,00, în şedinŃa  ordinară a Consiliului Local al 
Municipiului ConstanŃa. 
 La şedinŃă participă:  24  consilieri ( absenŃi, motivat: dl.Boiagian Harry Michelle, 
dl.Chesoi Tudorel şi dl.Stroe Felix), 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.322  din  data de 20.11.2012, de 
dl.Popescu Răducu. 
 

Dl. Răducu Popescu  
 Bună ziua! Sărut mâna, doamnelor, bună ziua, domnilor! Ne întâlnim astăzi pentru ultima 
şedinŃă a Consiliului Local  din anul calendaristic 2012, un an deloc bun pentru majoritatea 
cetăŃenilor. Îndeplinim condiŃiile pentru a putea începe … 
 

Se fac comentarii în sală. 
 

Dl. Răducu Popescu  
 Aşadar, putem începe, suntem 24 de consilieri, prezenŃi. Am rugămintea să vă uitaŃi pe 
ordinea de zi. Toată lumea a primit ordinea de zi, comunicatele şi celelalte materiale? Se retrag de 
pe ordinea de zi punctele 8 şi 18. Se adaugă pe ordinea de zi suplimentară, la punctul 6, proiectul 
de hotărâre privind modificarea prevederilor art.4 şi completarea anexei nr.2 a HCL nr.351/2001 
privind majorarea capitalului social al SC Confort Urban SRL şi delegarea de gestiune a unor 
sisteme publice de gospodărie comunală către SCIL Confort Urban SRL. Acesta este punctul nr.6 
de pe ordinea suplimentară. Aşadar, după s-au retras punctele 8 şi 18 de pe ordinea de zi, s-a 
adăugat punctul 6 pe ordinea suplimentară. 
 Supun la vot ambele propuneri pentru ordinea de zi, atât cea comunicată , cât şi cea 
suplimentară. 
 Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
 Putem începe şedinŃa Consiliului Local de astăzi cu punctul nr.1 de pe ordinea de zi: 
 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2012. » 

- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Dacă sunt discuŃii ? Domnul Făgădău, vă rog ! 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Am de făcut un amendament. La capitolul 51 – AutorităŃi exwecutive, se diminuează 

cheltuielile de la titlul « bunuri şi servicii » cu suma de 500 de mii de lei şi se majorează 
cheltuielile la cap.67 – Cultură, recreere şi religie. Doamna Frigioiu va da explicaŃiile. 
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D-na Marcela Frigioiu 
Bună ziua ! E un amendament, făcut  pe ultima sută de metri, pentru echipa de handbal, 

care este neplătită pe luna noiembrie şi decembrie. Singurul ajutor pe care-l putem face este să le 
dăm anul ăsta 500 de mii din prevederea bugetară din anul 2013. Deci, bugetul, la 2013, din partea 
Primăriei Municipiului ConstanŃa va fi mai mic cu suma de 500 de mii pe care o dăm astăzi. 

 
Dl. Răducu Popescu  
Acestea sunt amendamentele la punctul nr.1. Dacă sunteŃi de acord cu amendamentele ? 
Cine este pentru ? Împotrivă ? AbŃineri ? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
 Supun la vot proiectul de la punctul nr.1, cu amendamentul votat anterior. 

Cine este pentru? Împotrivă ? AbŃineri ? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.2: 
“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului RAEDPP ConstanŃa pe anul 

2012. » 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Dacă sunt discuŃii? Domnul Făgădău. 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Aş vrea să fac şi aici un amendament. S-au făcut nişte economii pe un capitol bugetar, la 

cap.70 – InvestiŃii, Campus social Henri Coandă; au rămas 52 de mii de lei şi le transferăm la 
cap.cheltuieli materiale, tot pentru Campusul social Henri Coandă. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Marica e aici? Directore, da’ banii de dulapuri? 
 
D-na Marcela Frigioiu 
S-au dat toŃi. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da? 
 
Dl.Ion Marica 
Luna aceasta avem déjà un bloc pilot, să vedem şi mobilierul la unul din blocuri. Îi avem 

banii. Aşa. Dar aici am pus cam muŃi bani de autorizaŃii şi avize. Au rămas banii şi îi transferăm… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Deci, ai bani pentru dulapuri! 
 
Dl.Ion Marica 
La dulapuri? Da. Şi închiderile, le-am dat drumul… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da, ca să vă fac  o informare, că am fost mai aplecat pe ceea ce se întâmplă acolo în 

cartier…Se aude sau trebuie să iau microfonul? 
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Se fac comentarii în sală. (Nu, se aude.) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Mai sunt două chestiuni pe care trebuie să le rezolvăm în blocurile respective: să le punem 

nişte uşi şi să le facem nişte închideri, pentru cei care aŃi fost sau n-aŃi fost, în mijlocul blocului,  
că intră frigul. Chestiuni pe care le-a rezolvat domnul director Marica. Şi ne-am gândit, şi cu asta 
încheiem, adică, investiŃiile. Trebuie să le facem, pe holurile late pe care le au în bloc, nişte 
dulapuri, întrucât sunt foarte, foarte mici garsonierele, apartamentele şi oamenii n-au unde să-şi 
depoziteze…toŃi avem case şi ştim, iar ei fiind şi oameni sărmani, mănâncă, cum mâncam pe 
vremea lu’ Ceauşescu, cartofi, fasole, şi au nevoie de volum unde să  depoziteze. Şi-n ălea nu prea 
au, le pun pe sub pat, le Ńin în pungi. Şi atunci, nu ne costă mult, ne costă cam 10-12 mii de Euro 
de bloc, nu? 

 
Dl.Ion Marica 
12900. Am înŃeles că déjà facem primul bloc pilot. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Şi le facem dulapuri pe hol. Şi fiecare apartament sau garsonieră va avea dulapul lui, afară, 

unde să-şi Ńină cele trebuincioase şi cu asta încheiem. Adică, condiŃiile acolo sunt, cu închiderile 
ăstea şi cu dulapurile, sunt ca în orice apartament normal, cu tot ceea ce este nevoie. Eu cred că e 
un lucru foarte bun pe care l-am făcut acolo şi mulŃumesc tuturor celor care s-au implicat. Va 
trebui să continuăm. O să vedeŃi în bugetul anului viitor, o să punem bani pentru următoarea 
etapă, încă 7 blocuri P+3. I-am spus doamnei Frigioiu. Nu putem să ne oprim aici, că mai sunt mii 
de oameni care stau pe stradă şi care sunt la fel de nenorociŃi şi de amărâŃi ca cei de acolo. Mă 
bucur că a început să reacŃioneze şi societatea, să-i ajute. Cam asta-i tot ce vroiam să vă spun. 
MulŃumesc! 

 
Dl. Răducu Popescu  
Supun la vot amendamentul domnului Decebal Făgădău. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Supun la vot punctual nr.2, cu amendamentul votat. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.3: 
“Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

2013. » 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Dacă sunt discuŃii, întrebări? 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Aici, se ştie că rămân nemodificate. 
 
Dl. Răducu Popescu  
Supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
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D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.4: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului Muzeului 

de Artă Populară ConstanŃa, precum şi a proiectului de management pentru perioada 2013-
2017. » 

- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.5: 
“Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcŃii şi a organigramei 

Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase ConstanŃa, aprobate prin H.C.L.nr.159/31.05.2012. » 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.6: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaŃiilor şi fundaŃiilor selecŃionate în 

vederea acordării de subvenŃii de la bugetul local pentru anul 2013. » 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.7: 
“Proiect de hotărâre privind încetării delegării gestiunii sistemului de iluminat public 

aflat în patrimoniul municipiului Constan Ńa.” 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.8 este retras.Punctul nr.9: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare pentru atingerea 

obiectivelor şi criteriilor de performan Ńă pe durata mandatului Consiliului de AdministraŃie 
al S.C. Confort Urban S.R.L. » 

- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
O discuŃie. Da, vă rog! 
 
D-na Ana Marcu 
Planul de măsuri se fundamentează cu un buget previzionat… 
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Se fac comentarii în sală. (Nu se aude…) 
 
D-na Ana Marcu 
Planul de măsuri propus de Confort Urban se fundamentează pe un buget previzionar. În 

cadrul acestui buget previzionar s-a luat în calcul scăderea cifrei de afaceri, explicabil, din câte ne-
a spus domnul…, dar şi alŃi indicatori, cum ar fi scăderea productivităŃii muncii, creşterea 
numărului de salariaŃi, creşterea fondului de salarii şi aşa mai departe. Bănuiesc că se va reveni 
asupra acestui plan de măsuri după ce bugetul va fi stabilit pentru anul 2013 şi aş dori o 
confirmare dacă într-adevăr aşa se întâmplă. 

 
Dl. Răducu Popescu  
Cine răspunde la întrebare? 
 
Dl. Florin Mugur Voinescu 
R[spund eu. Prezentarea acestui program este obligatoriu prin lege. La trei luni de la 

numirea consiliului de administraŃie, trebuie să se prezinte consiliului local, care are rol de AGA, 
planul de organizare. Dar în textul hotărârii apare acolo că orice modificare a actelor normative, 
deci şi bugetul, când va fi aprobat, conduce la modificarea acestui plan de măsuri… 

  
D-na Ana Marcu 
Deci, se va reveni, da? 
 
Dl. Florin Mugur Voinescu 
Da, se va reveni, aşa scrie şi în contextul hotărârii, dar am respectat legea, de a fi prezentat 

în consiliu. 
 
Dl. Răducu Popescu  
SunteŃi mulŃumită de răspuns ?  
 
D-na Ana Marcu 
Da. 
 
Dl. Răducu Popescu  
Supun la vot punctual nr.9. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.10: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor 

bunuri imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparŃin domeniului privat al Municipiului 
ConstanŃa.” 

- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.11: 
“Proiect de hotărâre privind darea spre administrare către RAEDPP a racordului electric 

pentru “Alimentarea cu energie electrică(LES-0,49KV) aferent căminului de nefamilişti-C2, 
ConstanŃa” 
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- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.12: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului ConstanŃa pentru anul 2013. » 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.13: 
“Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 

aparŃin domeniului privat al municipiului Constan Ńa. » 
- ini Ńiator : consilier Decebal Făgădău; 
Sunt discuŃii? Avem amendament? Dl.viceprimar Făgădău Decebal, vă rog!  
 
Dl. Decebal Făgădău  
Da, vă propun suplimentarea cu 12 anexe, pentru că s-au făcut, în sfârşit, recepŃiile de la 

modulele de la Henri Coandă, şi vă propun să le trecem în inventar la anexele 31-42, modulele 
HC7. 8. 9, 10,11, 14,15, 17, modulul administrativ, sanitar şi cantina. 

 
Dl. Răducu Popescu 
Dacă sunt discuŃii, puncte de vedere diferite? Nu. 
Supun la vot acest amendament. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Supun la vot punctual nr.13, cu amendamentul votat. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.14: 
“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor terenuri situate în municipiul 

ConstanŃa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. » 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.15: 
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“Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.nr.335/2011 privind transmiterea 
unor imobile, aparŃinând domeniului public al municipiului ConstanŃa, din administrarea 
RAEDPP ConstanŃa în administrarea unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de stat. » 

- ini Ńiator : consilier Popescu Răducu ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.16: 
“Proiect de hotărâre privind delegarea R.A.E.D.P.P. ConstanŃa în vederea vânzării 

imobilului(apartament) situat în str.Liliacului nr. 3, bl.G3, sc.D, ap.80. » 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.17: 
“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a R.A.E.D.P.P. 

asupra unor terenuri situate în municipiul ConstanŃa. » 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.19: 
“Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri, din gestiunea delegată a 

SCIL Confort Urban SRL în administrarea municipiulu i ConstanŃa. » 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.20: 
“Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al 

municipiului ConstanŃa în Consiliile de administraŃie şi Comisiile pentru evaluarea şi 
asigurarea calităŃii în unit ăŃile de învăŃământ preuniversitar din municipiul ConstanŃa. » 

- ini Ńiator : consilier Popescu Răducu ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.21: 
“Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 din HCL 398/2009 

privind aprobarea închirierii unor spa Ńii aferente unui nou club pentru pensionari şi a unui 
club pentru persoane cu handicap. » 
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- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.22: 
“Proiect de hotărâre privind „Acordul de Parteneriat pentru organiz area de cursuri 

de înot şi ini Ńiere în salvare de la înec” 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Sunt discuŃii? Vă rog! 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Ca anexă la hotărâre apare acordul cadru în care nu scrie suma pe care oraşul se angajează 

s-o… 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl. Răducu Popescu  
Cine răspunde la întrebare? 
 
D-na Marcela Frigioiu 
N-am trecut suma. Solicitarea lor a fost: cât o să fie utilităŃile. Eu am făcut un studiu, 

vizavi de utilităŃile pe care ei le-au plătit în cursul anului 2012, şi au fost între 40-50 de mii de 
lei/lună. N-am trecut suma pentru că n-am tras încă bugetul pentru anul 2013. Prognoza mea, dacă 
vreŃi, după mine, mai mult de 20 de mii lei/lună n-o să le dăm. 

 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Dacă înŃelegerea a fost făcută doar pentru utilităŃi, de ce nu scrie şi în acord chestia asta? 

În acord se spune că îi vom finanŃa cu suma de…. 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Păi, da’ şi scrie în referat pentru ce. Oricum, nu le dăm bani pentru altceva! Eu am studiat 

atât acordul de parteneriat care a fost încheiat la momentul  în care s-a implementat acest proiect, 
în anul 2008, dacă nu mă-nşel. În anul 2008 a existat un acord de parteneriat pentru a putea accesa 
aceste fonduri europene. Acest acord de parteneriat a fost încheiat între AsociaŃia NaŃională a 
Scafandrilor, Blocul NaŃional Sindical şi Primăria Municipiului ConstanŃa. Prin acel accord de 
parteneriat, Primăria se obliga să asigure publicitatea proiectului şi organizarea de cursuri de înot 
pentru copii şi elevi. În spiritual acelui parteneriat încheiat în anul 2008….El este acum, acest 
proiect, finalizat. Proiectul urmează să-şi  menŃină în continuare obiectul de activitate pentru care 
s-au primit fondurile, respectiv să mai funcŃioneze încă trei ani de zile pentru acelaşi scopuri. 
Drept urmare,  în baza acelui acord de parteneriat  prin care noi, din anul 2008, ne-am angajat la 
aşa ceva, déjà s-au făcut câŃiva paşi. AsociaŃia NaŃională a Scafandrilor Profesionişti a luat 
legătura cu Inspectoratul de ÎnvăŃământ şi déjà au purces la cooptarea de elevi şi copii din 
municipiul ConstanŃa, să vină la cursuri de înot şi la pregătiri pentru slavarea de la înec, numai că 
nu exista o formă legală de a intra şi Primăria în acest parteneriat şi, pentru astăzi v-am propus 
doar un acord de parteneriat ca model cadru, pe trei ani de zile. Şi de-asta n-am trecut nicio sumă. 
Atunci când va fi bugetul discutat, o să spun em exact şi suma care se alocă acestei fundaŃii, suma 
exactă. 

 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Este vorba de transparenŃă... că nu ştim despre ce sumă este vorba… 
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Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Păi, o s-apară în buget! 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Da. De-asta n-am trecut suma, am luat doar proiectul, ca să nu stăm în ianuarie să facem 

din nou acordul…Şi, în buget, o să fie suma specificată în mod clar. 
 
Dl.Răducu Popescu 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.23: 
“Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.85/27.02.2008-

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al R.A.”Exploatarea 
Domeniului Public şi Privat” Constan Ńa, precum şi a Organigramei şi numărului de 
personal al acesteia.” 

- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Aici, vă spun eu, o să-şi mai crească organigrama, pentru că am constatat că acolo, în 

cartier, e treabă grea de tot. Noi am început campania asta, de solidaritate, vin multe societăŃi, vin 
multe persoane, problemele sunt foarte mari. Numai acolo sunt, la ora actuală, vreo două mii de 
oameni, plus ăia care mai aşteaptă…familiile…Trebuie făcut, în permanenŃă, anchetă socială, 
trebuie...copii, duşi la şcoală, că e şi domnul inspector şef aici, duşi la grădiniŃă. Ei… practice, 
oamenii ăştia trebuie băgaŃi în societate! Şi de toată povestea asta,noi ne-am ocupat, da’ ne-am 
acupat aşa, pompieristic. Acolo, spre exemplu….Am să vă dau un simplu exemplu. Vor lua de la 
mărfuri confiscate…Un exemplu, vă dau…Aia au trei sute de perechi de blugi. Trei sute de 
perechi de blugi pe care cui îi împarŃi, pe ce criterii, cine îi împarte? Mâncare. Au adus mâncare. 
Unde Ńii mâncarea, cui o împarŃi, cine o împarte, când o împarte? Deci, e o treabă grea de făcut. 
Eu i-am spus Mădălinei, şi vreau să-i mulŃumesc public pentru implicarea ei, vreau să vă spun că-i 
acolo 10 ore pe zi, 12 ore pe zi, şi sâmbătă şi duminică. Dar i-am spus că nu se poate face lucrul 
ăsta în permanenŃă. Acuma, au fost sărbători, am fost cu toŃii implicaŃi, dar acolo trebuie făcut un 
sistem de întrajutorare a acestor amărâŃi handicapaŃi, ciungi, ologi, orbi, i-aŃi văzut cum sunt. Şi 
atunci, fata o să-şi facă un serviciu special. I-am şi zis că la RAEDPP, din momentul în care am 
făcut cartierul, acolo are nevoie şi de un administrator. Vreau să vă spun că se duce, îi scoate la 
muncă patriotică. Chiar e frumos ! Să mergeŃi să vedeŃi că, după părerea mea, e celmai curat 
cartier din oraş, la ora actuală. Îi scoate…Da, nu râdeŃi. Îi scoate să facă curat împrejurul 
blocurilor. 

 
D-na Mădălina MoŃăŃăianu 
Da, fac curăŃenie împrejurul blocurilor, pea lei… 
 
Dl.Mircea Dobre 
E normal să facă, că trebuie  să şi întreŃină… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Şi atunci, îşi face un serviciu special pentru… 
 
D-na Mădălina MoŃăŃăianu 
Vă solicit ca să ne aprobaŃi crearea acestui serviciu şi numărul de angajaŃi din cadrul 

RAEDPP, care până astăzi a fost de 125, până la 145. Urmează să facem angajări, începând cu 
anul următor. Până atunci, încercăm să ne descurcăm cu ăştia care suntem. 
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Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da, şi i-am recomandat să angajeze, şi a şi început să angajeze, din persoane cu handicap, 

din persoane de-acolo, din locuitorii de acolo, pe care, se ştie…Treaba e foarte complicată şi 
complexă. Spre exemplu, trebuie să le deschidem, şi le facem cu ajutorul celor de la Consiliul 
JudeŃean, un cabinet medical, unde să fie doctori, să fie asistenŃi…Este  un asistent care…probabil 
că va fi chiar de acolo, locuieşte acolo. Trebuie să le deschidem o şcoală în apropiere, care nu era 
folosită în totalitate. Să le deschidem nişte clase de şcoală şi de grădiniŃă, acolo. Vă daŃi seama că 
sunt oameni foarte mulŃi, care nu-şi pot duce singuri de grijă şi care au fost abandonaŃi. N-au fost 
în societate până acuma! Adică, sunt complexe, lucrurile, dar o să le rezolvăm. Însă avem 
nevoie…I-am spus Mădălinei punctul meu de vedere: la RAEDPP-ul tău, de-acum încolo, cea mai 
importantă chestiune este gestionarea acestui cartier care va creşte. În opinia mea, o să ajungă 
până la 6000 de oameni. Trebuie să-i controlezi. El trebuie Ńinut din scurt, în ceea ce priveşte 
ordinea, şcoala, sănătatea, disciplina şi aşa mai departe. Asta e! Dacă aveŃi vreo întrebare? Dacă n-
aveŃi… 

 
Dl. Răducu Popescu  
Supunem la vot punctul nr.23. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.24 şi ultimul punct de pe ordinea comunicată: 
“Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaŃii 

cu altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă.” 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Trecem la ordinea suplimentară, votată la începutul acestei şedinŃe, cu şase puncte. 
Punctul nr.1: 
 “Proiect de hotărâre privind împuternicirea primarului municipiului  ConstanŃa să 

realizeze procedura prevăzută de OrdonanŃa de UrgebŃă nr.109/2011 privind guvernanŃa 
corporativă a întreprinderilor publice, în vederea selecŃiei candidaŃilor ce urmează a fi 
propuşi pentru funcŃia de membru în Consiliul de AdministraŃieal Companiei NaŃionale 
Administra Ńia Porturilor Maritime S.A.Constan Ńa. » 

- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
DiscuŃii? 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
VreŃi să vă lămuresc aici? 
 
Se fac comentarii în sală. (Da.) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Uniunea Europeană ne-a cerut ca la companiile româneşti să punem administratori aleşi de 

PRICEWATERHOUSE şi aşa mai departe. I-a băgat-o pe gât lu’Boc. Probabil că i-o bagă pe gât 
şi lu’Ponta, şi trebuie să ne conformăm pe cei 20%. Când vom avea mai mult şi pe cei mai mulŃi. 
Uite, dl.director Georgescu poa’să vă spună! Mai vreŃi sau e suficient? E băgată pe gât de Uniunea 
Europeană şi FMI. 
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Dl. Răducu Popescu  
Şi acceptată de fosta guvernare! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Şi, probabil, actuala! 
 
Dl. Răducu Popescu  
Supun la vot punctul nr.1 de pe ordinea de zi suplimentară. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.2: 
“Proiect de hotărâre privind inten Ńia de preluare de către Consiliul local al 

municipiului ConstanŃa a CET PALAS – aparŃinând S.C.Electrocentrale Bucureşti S.A. – 
Sucursala Electrocentrale ConstanŃa. » 

- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
E un proiect pe care-l face Bucureştiul Craiova şi noi. Şi ca să putem să-l facem, să 

preluăm CET-ul şi după aia să găsim investitori în CET ca să ne scadă preŃul la gigacalorie…De 
fapt, finalul este ăsta: scăderea preŃului gigacaloriei. Trebuie să ne dăm acordul ca, ulterior, să fie 
hotărâre de govern, să ni-l dea încoace, să demarăm proceduri şi să găsim investitori. 

 
Dl.Florin Gheorghe 
Nu e mai bines ă facem altul? 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Nu. Nu. Nu, pentru că, unu, sunt magistralele de transport a agentului termic primar; doi, 

este reŃeaua de energie electrică. CET-ul scoate banii cei mai mulŃi, 70%, din furnizarea de 
energie, pe care o duc în reŃea. Şi dacă…Oriunde te-ai duce în zaltă parte, staŃia de transformare şi 
ăstea, sunt nişte costuri uriaşe. Chiar dacă, spre exemplu, găsim unul şi zice că face unul nou, 
locaŃia respectivă este ideală pentru aşa ceva. 

 
Dl. Răducu Popescu  
Supun la vot punctul nr.2 . 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.3: 
“Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Statutului AsociaŃiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal ConstanŃa. » 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
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Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.4: 
“Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.622/2008 privind numirea 

Consiliului de Administra Ńie al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat 
ConstanŃa. » 

- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Nu avem buletine de vot? 
 
D-na Marcela Enache 
Nu avem propuneri… 
 
Dl. Răducu Popescu  
Cine face propuneri pentru…? Domnu’ viceprimar Făgădău, vă rog! 
 
Dl.Decebal Făgădău 
Îl propun pe dl.Ovidiu Tănase. 
 
D-na Marcela Enache 
Atât? 
 
Dl. Răducu Popescu  
Mai sunt şi alte propuneri? 
 
Se fac comentarii în sală. (Nu.) 
 
D-na Marcela Enache 
Am rugămintea, până scriem noi buletinele de vot, să treceŃi la următorul punct. Şi după 

aceea, împărŃim şi buletinele… 
 
Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.5: 
“Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile din administ rarea 

Consiliului local al municipiului ConstanŃa în administrarea RAEDPP ConstanŃa. » 
- ini Ńiator : primar Radu Ştefan Mazăre ; 
Cine este pentru punctul nr.5? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl. Răducu Popescu  
Punctul nr.6: 
“Proiect de hotărâre privind modificarea art.nr.4 şi completarea anexei 2 la HCL 

nr.351/2001 privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL şi delegarea 
de gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunală către SCIL Confort Urban 
SRL. » 

- ini Ńiator : consilier, viceprimar Decebal Făgădău ; 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
A rămas punctual 4, cu buletinele de vot. Domnul Gheorghe. 
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Dl.Florin Gheorghe 
Având în vedere că este ultima şedinŃă la care particip, să ştiŃi că a fost o onoare pentru 

mine să fiu alături de domniile dumneavoastră timp de 4 ani de zile şi, începând de mâine sau de 
poimâine, sper să fiu un reprezentant al judeŃului nostrum cât mai activ în Parlament. Şi, 
indiferent de culoarea politică, voi colabora cu toŃi colegii mei… 

 
Dl.Mircea Dobre 
Dar să ŃineŃi cu oraşul… 
 
Dl.Florin Gheorghe 
Cu oraşul şi cu judeŃul, domnu’ consilier… 
 
Dl.Mircea Dobre 
Neapărat! E foarte important… 
 
Dl.Florin Gheorghe 
D-asta am şi spus, că voi colabora cu toŃi colegii parlamentari…. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
łine, Ńine…Sunt convins că Ńine! 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Florin Gheorghe 
Şi, domnule primar, mult succes în continuare! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Felicitări! 
 
Dl. Răducu Popescu  
Aşteptăm rezultatul votului de la punctual nr.4. Rog comisia de numărare a voturilor să-şi 

facă datoria. 
 

- X – 
Dl. Răducu Popescu  
Avem rezultatul: dl.Ovidiu Tănase – 24 de voturi pentru. 
Supun la vot hotărârea. 
Cine este pentru? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl. Răducu Popescu  
StimaŃi colegi, declar închise lucrările şedinŃei de azi. Vă mulŃumesc pentru participare! 
 

 

              PREŞEDINTELE ŞEDINłEI, 
        
                           Răducu Popescu 
                    
 SECRETAR, 
 
          Marcela Enache 

 


