ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 25.08.2017 orele 13°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.
La ședință participă: 27 de consilieri din 27 de consilieri în funcție, dl.primar
Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de
specialitate al primarului şi reprezentanţi ai mass-mediei. Ședința este publică și este
condusă de domnul consilier Patrichi Teodor, conform HCL nr.265/2017.
Dl.Teodor Patrichi
Bun ziua! Vã rog sã luaţi loc şi sã începem ṣedinţa de astãzi a Consiliului local,
vineri 25 august. Dau cuvântul doamnei secretar de stat, pentru prezenţã şi pentru a
realiza....pentru precizãri.
D-na Marcela Enache
Bunã ziua! Vreau sã facem câteva precizări cu privire la ordinea de zi. La punctul
5....Puțină liniște, da?!
Se fac comentarii în sală. (Prezența.)
D-na Marcela Enache
Vreau să vă fac precizarea că sunteți prezenți 100/100. Deci, din cei 27, avem
unanimitate, prezență. D eci, este statutară ședința de astăzi. Cu privire la ordinea de zi,
vreau să vă aduc la cunoștință că sunt retrase de pe ordinea de zi următoarele puncte: 16,
18, 24, 25 și 26. De asemenea, mai vin cu două precizări. Cu privire la punctul 5 de pe
ordinea de zi, să punem în acord titlul proiectului cu ce este în convocator. Deci, va fi
corect: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.66 din 31.03.2017 privind
majorarea capitalului social al SC Confort Urbam.” Deci, așa va fi corect. Iar la punctul 20,
în mod eronat a fost trecut, la completarea și actualizarea Hotîrârii 211, privind domeniul
public al municipiului Constanța în loc de privat, cum în mod eronat a fost trecut. De
asemenea, fac precizarea că nu mai este supus dezbaterii dumnevoastră proiectul de
hotărâre de pe ordinea suplimentară. Vă mulțumesc!
Dl.Teodor Patrichi
Mulțumesc! Avem câteva persoane înscrise la cuvânt. Referitor la punctul 18, a fost
retras, deci să nu mai ținem discuții și ar rămâne doar dl.Ion C ristian Stelian, dacă este în
sală. Vă rog frumos, trei minute!
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Dl.Ion Cristian Stelian
Mulțumesc! M -am înscris în politică nu pentru a-mi crea avantaje proprii. Am
convingerea că și dumneavoastră ați procedat la fel, nu ați intrat în politică și nu ați
canditat pentru anumite posturi pentru avantaje proprii. Chestiua este următoarea. La
ședința de data trecută s-a votat un punct pe ordinea de zi. Este vorba de o hotărâre a
Consiliului local prin care se aprobă o vânzare către o firmă privată care aparține fiicei
unuia dintre consilierii locali. Este vorba de domnul Mircea Dobre. Firma este Geomir. Nu
știu câți dintre dumneavoastră ați știut de acest aspect, pentru că nu s-a discutat în mod
deschis. Domnul Mircea Dobre s-a abținut de la vot, în mod corect, spun. Ce nu a fost
corect este că în faza de comisie nu s-a abținut.
Se fac comentarii în sală. ( Ba da.)
Dl.Ion Cristian Stelian
Nu s-a abținut. Există semnătura domniei sale pe acel aviz și e o mare problemă
aici. Pe mine nu mă interesează aspectele cu conotațiile...să spunem, penale, pentru că e
discutabil. Nu vreau să țin discuțiile în gol. Vreau doar să vă spun că nu este o atitudine
corectă. Mi se pare normal...Sunt oameni, dintre dumneavoastră, oameni de afaceri
prosperi. Nu cred că în perioada mandatului este cazul să procedați în acest fel, pentru că,
nu neapărat pentru că vă îmbogățiți sau ar fi mare avanajul personal, dar puneți o mare
umbră, un mare semn de îndoială pe corectitudinea acestui act de guvernare locală, să zic.
Deci, e mare păcat că se procedează așa. Eu vreau să vă anunț că, pe latură civilă, în
contencios administrativ, vom formula o acțiune de anulare a acelei hotărâri.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Nu-i semnat nici un aviz. M-am abținut...
Dl.Ion Cristian Stelian
Este pe site, cu semnătura dumneavoastră. Dacă ați postat ceva greșit, se poate
hotărî...
Se fac comentarii în sală. (Domnu᾿ deputat...!)
Dl.Ion Cristian Stelian
Gata, am încheiat.
Se fac comentarii în sală. (În calitate de președinte al comisiei, are obșigația să
consemneze rezultatul votului în comisie, chiar dacă s-a abținut la vot. Deci, chiar dacă s-a
abținut la vot. )
Dl.Ion Cristian Stelian
Nu. Am fost prezenți în sală, la comisie....Nu eu, colegii mei.
Se fac comentarii în sală.
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Dl.Teodor Patrichi
Vă mulțumesc mul t! Haideți să continuăm lucrările. În aceeași direcție, pot să vă
zic că toți ne căsătorim în municipiul Constanța și, poate, abuzăm prea mult de serviciile
primăriei în sensul ăsta, da᾿ sper să nu. Bun. Pe ordinea de zi, din cele 29 de proiecte au
fost retrase cele 5 proiecte. Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi de astăzi.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
Avem 27 de voturi pentru ordinea de zi, mai puțin cele care au fost retrase.
Dl.Teodor Patrichi
Mulțumim! Punctul nr.1:
”Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului
Constanța din data de 31.07.2017.”
D-na Marcela Enache
Înainte de a intra, propriu-zis, în ordinea de zi, știți că în ședința trecută s -a aprobat
hotărârea de acordare a titlului de cetățean de onoare, post -mortem, compozitorului
constănțean Dumitru Lupu. Astăzi are loc ceremonia de înmânare a diplomei unui membru
al familiei sale. Am înțeles că este prezentă în sală domnișoara Dumitrana. O rugăm să
poftească, pentru înmânarea diplomei.
Primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Făgădău, îi înmânează
domnișoarei Dumitrana Lupu diploma care conferă, post-mortem, titlul de cetățean de
onoare al municipiului Constanța tatălui acesteia, dl.Dumitru Lupu.
Dl.Teodor Patrichi
Vă mulțumim frumos! Haideți să intrăm în ordinea de zi cu punctul 1:
”Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului
Constanța din data de 31.07.2017.”
Dacă sunt observații? Bine. Supunem la vot întregul proiect.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
Deci, 27 de voturi pentru procesul-verbal de la ședința trecută.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul a trecut. Proiectul nr.2:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2017.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
D-na Mihaela Andrei
Aș vrea să adresez o întrebare...
Dl.Teodor Patrichi
Da, vă rog!
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D-na Mihaela Andrei
Am o întrebare. Am văzut în rectificarea bugetară, domnule primar, că se iau bani
de la Sala polivalentă și se dau pentru Pasajul ”Cumpăna” și pentru Parcul arheologic. Nu
se mai face Sala polivalentă? Mulțumesc!
Dl.Decebal Făgădău
Sărut mâinile, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Încep prin a-i răspunde doamnei
consilier. Nu, Sala polivalentă se face, doar că, procedurile de achiziție organizate de
autoritatea contractantă, Compania Națională de Investiții, s-au lungit mai mult decât
planificasem noi. Tocmai de aceea, pentru a utiliza sumele alocate în buget, în acest
exercițiu financiar, venim și completăm acolo unde a vem nevoie. Evident că Sala
polivalentă, de îndată ce va avea un câștigător pentru proiectare și execuție, vom corobora
calendarul execuției bugetare al municipiului Constanța cu i mplementarea proiectului
Companiei Naționale de Investiții. Dacă vă amintiți, acolo vorbim despre o investiție
conjugată. Investiția de bază, obiectul - Sala polivalentă, aparține Companiei Naționale de
Investiții și, perimetral, de la împrejmuire, control acces, parcări, iluminat, racord la
utilități, puncte de transformare și așa mai departe, investiție de aproximativ 4 milioane de
Euro la nivel de studiu de fezabilitate, aparține municipiului Constanța. Întrucât avem două
proiecte în derulare, am considerat că, dacă tot nu utilizăm banii acolo, îi putem realoca.
Deci, Sala polivalentă se face, stați liniștită! Aș vrea să vă supun aprobării un amendament.
În urmă cu două zile am avut o întâlnire cu domnul director Nicoară al Colegiului național
”Mircea cel Bătrân” care mi-a expus o situație ce necesită sprijinul nostru. Dânșii se află
acum în lucrări de reparații și modernizare la laboratorul de chimie. Adresaseră o solicitare
pentru mobilier. Ea a fost tratată, undeva, ca prioritate, pe locul trei, întrucât, logic, întâi ne
ocupăm de acoperiș, starea tehnică generală a imobilului și așa mai departe, și mobilierul lam lăsat undeva la urmă. Dar mi-a explicat că în laboratorul de chimie, mesele nu sunt
mobilier obișnuit, așa cum ne-am gândit cu toții, ci ar trebui de la început construite în
pardoseală. Dacă noi nu le acordăm această sumă de 35 de mii de lei acum și le vom
acorda în ședința următoare, probabil că vor trebui să spargă pardoseala pe care o fac acum
pentru a racorda mesele de...E și o sumă extrem de mică. Și știu că dumneavoastră ați votat
întotdeauna propunerile mele pentru suținerea școlilor constănțene, tocmai de aceea, îmi
cer scuze că nu am planificat și nu ați primit avizele în materialele de avizare, dar nu am
știut de această problemă decât acum două zile. Așa că, amendamentul îl depun la doamna
secretar. Majorăm. Vorbim de 10 mese pentru laboratorul de chimie. Vă mulțumesc!
Supuneți la vot amendamentul, vă rog!
Dl.Teodor Patrichi
Mulțumim! Supunem la vot amendamentul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 de voturi pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Supunem la vot întregul proiect nr.2.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
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Dl.Teodor Patrichi
Trecem la proiectul nr.3:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul a trecut. Proiectul nr.4:
„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul a trecut. Proiectul nr.5:
„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.66 din 31.03.2017 privind
majorarea capitalului social al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul nr.5 a trecut. Proiectul nr.6:
„Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor
premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor
îndrumători.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul nr.6 a trecut. Proiectul nr.7:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și
Funcționare a aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Domnule primar, aveți de făcut comentarii?
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Dl.Decebal Făgădău
Da. Doamnelor și domnilor consilieri, aș vrea să fac un amendament, întrucât la
Serviciul de autoritate tutelară uitasem să completăm atribuțiile psihologului. Tocmai de
aceea, am preluat atribuțiile psihologului din legislația în domeniu. Nu cred că e cazul să
vă citesc toate atribuțiile psihologului SPAS-ului. Depun amendamentul la secretarul
municipiului.
Dl.Teodor Patrichi
Mulțumim! Supun la vot amendamentul cu completarea atribuțiilor psihologului.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
11 abțineri (dl.Popescu, d -na Arghirescu, dl.Constantin, d-na Trandafir, dl.Gavrilă,
d-na Câmpeanu, d-na Văsii, dl.Solomon, dl.Tulică, dl.Avătavului și d-na Andrei) și 16
voturi pentru. Deci, a trecut amendamentul.
Dl.Teodor Patrichi
Amendamentul a trecut. La punctul nr.7, îl supunem la vot împreună cu
amendamentul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
11 abțineri (dl.Popescu, d -na Arghirescu, dl.Constantin, d-na Trandafir, dl.Gavrilă,
d-na Câmpeanu, d-na Văsii, dl.Solomon, dl.Tulică, dl.Avătavului și d-na Andrei) și 16
voturi pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul a trecut. Mulțumesc! Proiectul nr.8:
„Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații cu altă
destinație decât aceea de locuință.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Vă supun la vot proiectul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
1 (0) abținere, dl.Popescu. Deci, 26 pentru, 1 (o) abținere, dl.Popescu.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul a trecut. Proiectul nr.9:
„Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații de locuit din
recuperări.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot proiectul.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
Domnu᾿ Popescu, ați votat pentru?
Dl.George-Andrei Popescu
Pentru.
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D-na Marcela Enache
Da, deci, 27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul a trecut. Proiectul nr.10:
„Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 188/2017 privind statul de
funcții și a organigramei din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța,
precum și aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din
cadrul spitalului.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot proiectul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul nr.10 a trecut. Proiectul nr.11:
„Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la H.C.L.
nr.201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului
local al municipiului Constanţa.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Înțeleg că avem buletine de vot, aici.
Dl.Decebal Făgădău
Și la 11 și la 12.
D-na Marcela Enache
Da, și la 11 și la 12 avem buletine.
Dl.Decebal Făgădău
Distribuiți -le și mergem mai departe.
D-na Marcela Enache
Dar trebuie să le completăm întâi cu propuneri și după aia. Deci, pentru comisia 1,
la punctul 11....
Dl.Teodor Patrichi
Deci, la punctul 11, comisia 1.
D-na Marcela Enache
Da, la comisia 1, în locul domnului Caliminte, trebuie să faceți o propunere. Și la
comisia 2, în locul domnului Rezeanu.
Dl.Teodor Patrichi
Deci, la comisia 1, în locul domnului Caliminte, și la comisia 2, în locul domnului
Rezeanu.
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D-na Raluca-Andreea Trandafir
La comisia nr.1, îl propun pe domnul Tulică Marius și la comisia nr.2, pe dl.Florin
Gavrilă.
Dl.Teodor Patrichi
Procedural întreb dacă mai sunt și alte propuneri? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Și, până completăm buletinele, poate se fac propuneri și pentru comisia de validare.
Dl.Teodor Patrichi
Citim și punctul 12, până vor sosi buletinele de vot.
„Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 194/2016 privind
constituirea Comisiei de validare a Consiliului local al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
D-na Marcela Enache
În locul domnului Vișan, deci, trebuie numit cineva.
Dl.Teodor Patrichi
În locul domnului Vișan , așteptăm propuneri. O.K.! Din partea grupului PSD se
propune domnul Cristi Mihăilescu. Procedural, alte propuneri? Nu. Mulțumesc! Rog
distrubirea buletinelor.
D-na Marcela Enache
Imediat le multiplicăm. Să trecem la următoarele puncte până...
Dl.Teodor Patrichi
O.K.! Trecem mai departe. Punctul nr.13:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul de
Artă Populară Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Doriți să luați cuvântul? Nu. Îmi cer scuze! Supun la vot proiectul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul nr.13 a trecut. Proiectul nr.14:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza
studiu de fezabilitate, pentru lucrări de construire aferente tramei stradale din
municipiul Constanța – Cartier Baba Novac – Etapa I: aleea Vâscului, strada Breaza,
strada Crasna, strada Prislop, strada Alexandru Șteflea, strada Horia Grigorescu –
tronson 2, strada Govora – tronson 2, strada Arnota, precum și a indicatorilor
tehnico-economici.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot proiectul nr.14.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
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D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul a trecut. Proiectul nr.15:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit aferent
obiectivului de investiții „Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot proiectul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
Deci, avem 10 abțineri...
Dl.George-Andrei Popescu
Eu am votat pentru.
D-na Marcela Enache
Da, am văzut. 17 pentru și 10 abțineri. (S-au abținut: d-na Arghirescu,
dl.Constantin, d-na Trandafir, dl.Gavrilă, d-na Câmpeanu, d-na Văsii, dl.Solomon,
dl.Tulică, dl.Avătavului și d-na Andrei).
Dl.Teodor Patrichi
Mulțumim! Proiectul a trecut. Proiectul 16 este retras. Proiectul 17:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru
loturile adiacente str. Alexandria până la intersecția cu str. Madrid, inițiator
Maticiuc Ion.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
1 (o) abținere și 26 pentru. (S-a abținut dl.Popescu.)
Dl.Teodor Patrichi
Mulțumim! Proiectul a trecut. Proiectul nr.18 este retras. Proiectul nr.19:
„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
27 pentru. Mulțumim! Proiectul nr.19 a trecut. Mergem mai departe.
Proiectul nr.20:
„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea H.C.L. nr. 211/2011
privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public
al municipiului Constanța.”
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- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
27 pentru. Proiectul nr.20 a trecut. Proiectul nr.21:
„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
27 pentru. Proiectul nr.21 a trecut. Proiectul nr.22:
„Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind
aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a
domeniului public și privat din municipiul Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
27 pentru. Proiectul a trecut. Proiectul nr.23:
„Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public
al municipiului Constanța a unui teren situat în municipiul Constanța, str.
Tineretului nr. 23.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot proiectul nr.23.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul nr.23 a trecut. Proiectele 24, 25 și 26 au fost retrse. Proiectul nr.27:
„Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea
E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în municipiul Constanța pentru
racordarea la rețeaua electrică de interes public .”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot 27.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
10

D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Mulțumim! Proiectul nr.27 a trecut. Proiectul nr.28:
„Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot proiectul nr.28.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
Proiectul nr.28 a trecut. Proiectul nr.29:
„Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.76/31.03.2017 privind
aprobarea aderării municipiului Constanța ca membru al Camerei de Comerț,
Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Proiectul 29 îl supun la vot.
Supun la vot proiectul nr.28.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
27 pentru. Proiectul nr.29 a trecut.
D-na Marcela Enache
Comisia de numărare s-a întrunit.
- X–
Dl.Teodor Patrichi
Dragi colegi, domnilor consilieri, vă rog să luați loc! A u sosit și procesele-verbale
de la punctul nr.11 și de la punctul nr.12. Vă citesc acum rezultatele. Domnul Tulică
Marius, pentru comisia nr.1, a întrunit 23 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 2 anulate.
Pentru comisia nr.2, dl.Gavrilă Florin a - 24 de voturi pentru, 1 vot împotrivă ,2 anulate.
Vreau să supun la vot proiectul nr.11.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
27 pentru.
Dl.Teodor Patrichi
27 pentru. Proiectul nr.11 a trecut. Rezultatul procesului-verbal la punctul nr.12.
Rezultatul votului este: Mihăilescu Cristian - 26 de voturi pentru. Supun la vot punctul
nr.12.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
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D-na Marcela Enache
27 pentru, avem.
Dl.Teodor Patrichi
27 pentru, proiectul nr.12 a trecut, și cu asta s-a încheiat ordinea de zi. Vă
mulțumesc mult! O zi frumoasă!
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Teodor Patrichi

SECRETAR,
Marcela Enache
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