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ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA

MUNICIPIUL CONSTANŢA

CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 27.11.2017 orele 12:00, în ședința ordinară a Consiliului
Local al municipiului Constanța.

La ședință participă: 24 de consilieri din 26 de consilieri în funcție ( absenți:
dl. Gavrilă și dl. Tulică), dl. Primar Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela Enache,
funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului și reprezentanți ai
mass-mediei. Ședința este publică și este condusă de doamna consilier Cojoc Marioara
conform HCL nr. 370/31.10.2017.

D na Cojoc Marioara
Deschidem ședința Consiliului local al municipiului Constanța în ședința ordinară

de astăzi luni, 27 noiembrie 2017, ora 12,00, având în vedere că suntem prezenți 24 din
27 în conformitate cu Regulamentul de organizare și funcționare a consiliului local ședința
este statutară.
Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru.

D-na Cojoc Marioara
Trecem la primul punct.

1) Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului
Constanța din data de 31.10.2017.
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 24 pentru.

D na Cojoc Marioara
Punctul 2. „Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a
domnului Merdinian Liviu” ;

D na Marcela Enache
Pentru asta trebuie comisia de validare să se întrunească, este invitată comisia de
validare, vă rog frumos, procesul verbal, poftiți aici și verificați documentele. Deci,
comisia de validare este invitată să verifice documentele în ceea ce-l privește pe domnul
Merdinian.

D na Cojoc Mariana
Comisia de validare a verificat hârtiile. Sunt în regulă, propun supunerea la vot a
proiectului nr. 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
Avem 24 voturi pentru. Domnul Merdinian este invitat să depună jurământul.

D na Cojoc Marioara
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Vă rugăm să vă ridicați în picioare domnilor consilieri.

Dl. Merdinian Liviu
Subsemnatul MERDINIAN LIVIU, consilier în cadrul Consiliului local al municipiului

Constanţa, în conformitate cu prevederile art. 32 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind

administraţia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare precum

și ale art. 7, alin. 1 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, depun în faţa

Consiliului local următorul jurământ:

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă,

tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipi-

ului Constanţa. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

D na Enache Marcela

Din acest moment suntem 25 de consilieri prezenți .

D na Cojoc Marioara

Trecem la punctul nr. 3 „Proiect de hotărâre privind punerea în executare a sen-

tinței civile pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 4664/118/2017”,

vă rog d-le consilier,

Dl Zabara Alexandru

La proiectul nr. 3 Mișcarea Populară are următoarea propunere să faceți un proiect

în două proiecte diferite pentru că este vorba de vot individual pentru repunerea pe func-

ție a unui consilier și încetarea mandatului altui consilier. Justificarea legală în cazul

repunerii pe funcție o constituie sentința civilă pe când în cazul încetării mandatului nu

este aceeași justificare legală. În sentință consiliul local nu a fost parte în proces și nu i

se opune această sentință. Mai mult decât atât am vrea să cunoaștem motivarea legală

pentru încetarea mandatelor consilierilor care au fost validați în ultima ședință.

D na Cojoc Marioara
D na secretar........

D na Marcela Enache
Nu avem cum să împărțim aceste două proiecte în două proiecte separate pentru că ele
sunt strâns legate una de alta pentru că încetarea mandatului domnilor Tulică și Gavrilă
sunt strâns legate de aceste sentințe pronunțate de instanță. După primirea cereri lor
celor doi foști domni consilieri dl. Rezeanu și Căliminte am solicitat punct de vedere de la
Instituția prefectului cea care a și emis ordinul atunci la vremea respectivă privind
constatarea încetării mandatului, iar punctul de vedere îl avem la proiectul de hotărâre,
ni s-a comunicat că potrivit certificatului emis de instanță se impune încetarea mandatului
a celor doi domni consilieri și reluarea activității de către foștii consilieri domul Rezeanu
și Căliminte. Deci nu putem să facem două proiecte distincte pentru că nu avem cum.
Ele sunt strâns legate unul de celălalt. Altfel nu avem niciun motiv să încetăm mandatul
domnului Tulică dacă nu am avea această sentință.

Dl Zabara Alexandru
În această sentință nu se face vorbire despre domnul Gavrilă sau despre domnul Tulică.
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D na Marcela Enache
Păi este logic atâta timp cât celălalt domn consilier este pus în funcție mandatul celuilalt
domn consilier trebuie să înceteze pentru că nu pot fi doi domni consilieri pe aceeași
funcție.

Dl Zabara Alexandru
Deci la încetarea celor două mandate cadrul legal este reprezentat de aceeași sentință.

D na Marcela Enache
Exact.

Dl Zabara Alexandru
Vă rog să supuneți la vot propunerea mea ca cele două proiecte ......

D na Marcela Enache
Da, sigur că da, eu v-am explicat din punct de vedere legal.

Dl Zabara Alexandru
Mai mult decât  atât dacă domnii Tulică și domnul Gavrilă acționează în instanță în urma
hotărârii de astăzi și o suspendă, se suspendă inclusiv și punctul care-i repune pe funcție
pe cei doi consilieri. Dacă ele ar fi diferite cei doi consilieri ar putea funcționa în consiliu
fără să fie nevoie de hotărâre.

D na Cojoc Marioara
Deci, mai precis cum sună amendamentul dumneavoastră?

D na Marcela Enache
Cei doi domni consilieri respectiv domnul Tulică și domnul Gavrilă este dreptul dumnealor
să atace eventual aceste hotărâri în instanță însă numai în ceea ce-i privește pe
dumnealor punctul nr. 1 al hotărârii prin care se constată încetarea mandatului, celălalt
este o sentință definitivă și potrivit legii avem obligația s-o punem în aplicare.

Dl Zabara Alexandru
În cazul acesta noi ne vom abține.

D na Marcela Enache
Supuneți la vot.

D na Cojoc Marioara
Exact amendamentul, vă rog frumos încă o dată amendamentul pentru că iată colegii
noștri să știe foarte bine ce să voteze.

Dl. Zabara Alexandru
Punctul 1 și punctul 2 de la punctul 3 și 4 să fie...................

D na Cojoc Marioara
Deci aveți amendament pentru punctul 3 și pentru punctul 4, bun. Le vom vota separat.
Acum votăm pentru amendamentul de la punctul 3.

Dl Zabara Alexandru
Pentru punctul 3, deci pentru punctul 1 să fie o hotărâre distinctă și punctul 2 o hotărâre
distinctă.

D na Cojoc Marioara
Supun la vot amendamentul domnului consilier pentru punctul nr. 3, vă rog.
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D na Marcela Enache
Este un amendament, dumneavoastră votați, v-am explicat cum este legal,
dumneavoastră votați cum considerați dumneavoastră cu privire la acest amendament.

Dl Popescu George Andrei
Orice amendament, trebuie să-l voteze.

D na Marcela Enache
Deci dumneavoastră apreciați, nu vă supărați.

Dl Popescu George Andrei
Am înțeles.

D na Marcela Enache
Eu v-am explicat că nu avem cum pentru că fiind o sentință rămasă definitivă nu avem
cum să facem două proiecte diferite, este logic.

D na Cojoc Marioara
Supun la vot amendamentul colegului nostru. Cine este pentru?

D na Marcela Enache
3 voturi pentru.

D na Cojoc Marioara
Cine este împotrivă?

Dl Popescu George Andrei
Eu.

D na Marcela Enache
Deci, domnul Popescu împotrivă.

D na Cojoc Marioara
Cine se abține?

D na Marcela Enache
Și restul se abțin, deci domnul Zabara, domnul Papuc și domnul Cantaragiu.

D na Cojoc Marioara
Amendamentul nu a trecut. Supun la vot punctul nr. 3 în întregime. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
Deci avem 22 voturi pentru și 3 abțineri, domnii Zabara, Papuc și Cantaragiu, 22 de voturi
pentru, proiectul a trecut.

D na Cojoc Marioara
Trecem la punctul 4. „Proiect de hotărâre privind privind punerea în

executare a sentinței civile pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul
nr.4665/118/2017”. Domnul Zabara mai aveți amendament aici?

Dl Zabara Alexandru
Același amendament.

D na Cojoc Marioara
Același amendament. Supun la vot același amendament. Cine este pentru?
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D na Marcela Enache
3 voturi pentru.

D na Cojoc Marioara
Cine este împotrivă?

D na Marcela Enache
Domnul Popescu împotrivă.

D na Cojoc Marioara
Abțineri?

D na Marcela Enache
Și 22 de abțineri sunt.

D na Cojoc Marioara
Supun la vot, amendamentul nu a trecut, supun la vot punctul nr. 4 așa cum l-am primit
și l-am citit și analizat în comisii, cine este pentru, împotrivă, abțineri.

D na Marcela Enache
22 voturi pentru și 3 abțineri.

D na Cojoc Marioara
Trecem la punctul nr. 5 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 201/2016
privind constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local”. Aici avem
buletine de vot.

D na Marcela Enache
Da, se împart. Știți că în ședința trecută s-a constatat încetarea mandatului

domnului Dobre și acum trebuie făcută propunere pentru înlocuirea în cadrul
Comisiei nr. 1 a domnului Dobre.  Acesta este proiectul și buletinul de vot pe care
le analizați acum.

D na Cojoc Marioara
Cu voia dumneavoastră domnilor consilieri așteptăm numărarea buletinelor de vot sau
trecem mai departe.

D na Marcela Enache
Eu zic să așteptați.

D na Cojoc Marioara
Așteptăm? Ok. Rugăm comisia de numărare a votului să se întâlnească.

D na Marcela Enache
Până la constatarea rezultatului votului vreau să vă mai fac niște precizări la

punctul 34 din convocator în mod eronat a fost consemnat ca inițiator domnul primar,
corect este domnul Cantaragiu Secil Givan și aș vrea să mai fac o precizare. Cu privire la
punctul 9 din convocator unde inițial a apărut tituatura proiectului proiect de hotărâre
privind aprobarea transformării Regiei Autonome Transport în Comun Constanța în
societate funcționând în baza Legii nr. 31/1990 a societăților și a reorganizării activității
acesteia a fost reformulat mai concis, apreciem noi, titlul acestui proiect astfel, aprobarea
reorganizării activității și transformarii Regiei Autonome Transport în Comun din
Constanța în societate potrivit Legii nr. 31/1990 a societăților. Conținutul este același
doar că s-a reformulat titlul acestui proiect.

D na Cojoc Marioara
Avem și rezultatul pentru proiectul nr. 5. Rezultatul votului este următorul Merdinian
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Liviu 22 pentru, niciun vot împotrivă, 3 voturi anulate. Supun la vot  proiectul în
întregime după ce dumneavoastră ați votat pe buletinele de vot. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
Deci, avem 25 voturi pentru.

D na Cojoc Marioara
Trecem la punctul nr. 6: „ Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2017”. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D na Cojoc Marioara
Proiectul nr. 7: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local

pe trimestrul III pe anul 2017”. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D na Cojoc Marioara
Punctul nr. 8: „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și

cheltuieli pe anul 2017 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța”. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D na Cojoc Marioara
Punctul nr. 9 cu reformularea denumirii menționată mai devreme de doamna secretar:

„Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării Regiei Autonome Transport
în Comun Constanța în societate funcționând în baza Legii nr. 31/1990 a
societăților și a reorganizării activității acesteia” . Cine este pentru? Împotrivă? Se
abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D na Cojoc Marioara
Punctul nr. 10: „Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului
Constanța la Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România și
plata cotizației anuale aferente”. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D na Cojoc Marioara
Punctul nr. 11: „Proiect de hotărâre privind aprobarea

cuantumului cotizației anuale aferente calității Municipiului Constanța
de membru al Asociației Municipiilor din România”. Cine este pentru? Supun la vot.
Împotrivă? Abțineri?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D na Cojoc Marioara
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Punctul nr. 12. De asemenea avem buletine de vot. „Proiect de hotărâre privind
modificarea art. 1 din HCL nr. 78/2017 privind constituirea unei comisii pentru
negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru pensionari,
precum și altă destinație la nivelul Serviciului public de asistență socială”. Rog propuneri
din partea grupurilor politice.

Dl Răsăuțeanu Costin Ioan
Îl propunem pe domnul consilier Liviu Merdinian.

D na Cojoc Marioara
Avem o propunere, dacă mai sunt și altele. Vă rog, d-na Trandafir.

D-na Trandafir Raluca Andreea
Îl propunem pe domnul Solomon Ioan.

D na Cojoc Marioara
Avem două propuneri.

Dl Decebal Făgădău
Stați puțin, în locul lui Dobre acum propuneți voi?

D na Marcela Enache
E comisia de negociere spații pentru ...

Dl Decebal Făgădău
....da știu, unde era domnul Dobre și s-a votat o dată...

D-na Cojoc Marioara
Grupul Partidului Național Liberal vă mențineți propunerea?

D-na Trandafir Raluca Andreea
Nu mai, dacă nu ne-ați solicitat.

D-na Cojoc Marioara
Avem buletinul de vot. Votăm cu buletinele de vot și așteptăm rezultatul.

D-na Marcela Enache
Deci, rămâne doar domnul Merdinian pe buletinul de vot, da?

Dl Decebal Făgădău
Normal. Mergeți mai departe.

D-na Cojoc Marioara
Haideți să trecem și la următorul punct până veți primi buletinele de vot. Punctul

nr. 13: „Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii,
selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul
2018”. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
Punctul nr. 14: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a

statului de funcții ale Serviciului public de asistență socială Constanța”
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D na Marcela Enache
Aici avem un amendament.

D-na Cojoc Marioara
Doamna Enache.

D na Marcela Enache
La acest punct avem un amendament urmare observațiilor primite de la ANFP,

Agenția Națională a Funcționarilor publici care nu a validat un punct din cadrul acestui proiect
de hotărâre, se propune următoarea modificare la poziția nr. 3 din statul de funcții unde era
consemnată o funcție, un post de funcționar public, acesta va deveni contractual, deci va fi
de asistent social cu grad principal dar contractual în loc de funcționar public. Asta este
singura modificare, singurul amendament, deci cu această observație s-a primit avizul
Agenției naționale a Funcționarilor Publici.

D-na Cojoc Marioara
Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 de voturi pentru amendament.

D-na Cojoc Marioara
Supun la vot întregul proiect nr. 14. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă?

D na Marcela Enache
25 pentru tot proiectul.

D-na Cojoc Marioara
Punctul nr. 15 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Serviciului public de asistență socială Constanța”.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara

16. „Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a
funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Constanța pentru anul 2018”. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
17. „Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective pentru Muzeul
de Artă Populară Constanța”. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
Numai puțin.

D-na Cojoc Marioara
Vă rog. A intervenit ceva?

D-na Vasîi Cristina Andreea
Ați trecut prea repede la vot și.....
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D-na Cojoc Marioara
Puteți interveni să știți, sunt atentă la ce se întâmplă în sală. Vă rog dacă vreți să
interveniți.

D na Marcela Enache
Suntem la punctul 17.

D-na Cojoc Marioara
Suntem la punctul 17. Sunt atentă la ce se întâmplă în sală, ridicați mâna, este suficient
să-mi faceți semn și automat primiți microfonul. Dar dumneavoastră trebuie să fiți atentă
la mine ca să......

D-na Văsîi
Am fost foarte atentă numai că eu nu am apucat să ridic mâna deloc și totuși s-a numărat
votul și nu e prima oară, Și când a început ședința același lucru a fost, eu n-am ridicat
mâna deloc dar am fost numărată pentru.

D na Marcela Enache
Dar doamna președintă întreabă și împotrivă și abțineri și-atunci puteți să ridicați mâna.

D-na Cojoc Marioara
Aveți 3 variante.

D na Marcela Enache
Da. O să mergem mai încet să vedem să ridice toată lumea mâna.

D-na Văsîi

Dacă se poate și un pic mai rar.

D-na Cojoc Marioara
Da sigur că da, mai rar, am înțeles. Deci suntem la punctul nr. 17 pe care îl voi reciti .
„Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de obiective pentru Muzeul de
Artă Populară Constanța”. Supun la vot. Cine este pentru?  Domna consilier din nou a
ridicat mîna.

D na Marcela Enache
Da, deci cine este pentru ca să vedem.

D-na Cojoc Marioara
La 17 suntem. Ați numărat?

D na Marcela Enache
25 pentru avem.

D-na Cojoc Marioara
Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
Deci, avem 25 de voturi pentru, la punctul 17.

D-na Cojoc Marioara
În acest timp primiți buletinele de vot pentru punctul 12. Punctul 18 „Proiect de

hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului
Muzeului de Artă Populară Constanța”. Vă rog doamna consilier, aveți intervenție?
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
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D na Marcela Enache
Deci 25 pentru, la punctul 18.

D-na Cojoc Marioara
Punctul nr. 19. „Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări,
profilului consiliului de administrație, matricei consiliului de
administrație/matricei profilului candidatului Regiei Autonome de Distribuție a
Energiei Termice Constanța”. Dezbateri? Supun la vot proiectul. Cine este pentru?
Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

Dl Decebal Făgădău
Faceți pauză să se numere.

D-na Cojoc Marioara
Rugăm comisia de numărare a voturilor să se întrunească pentru punctul nr. 12. Domnilor
consilieri avem rezultatul votului la punctul 12, vă rog frumos dacă se poate puțină liniște
în sală, rezultatul votului este următorul: Merdinian Liviu 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă
și 4 abțineri. Supun la vot întregul proiect nr. 12. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține
cineva?

D na Marcela Enache
Avem 25  pentru și la punctul 12.

D-na Cojoc Marioara
Vă rog din nou și apreciez dacă în sală s-ar face puțină liniște. Trecem la punctul 20
„Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări, profilului
consiliului de administrație, matricei consiliului de administrație/matricei
profilului candidatului Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța”

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
21. „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
"Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1,
municipiul Constanța". Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
22. „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
"Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4,
municipiul Constanța". Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
23. „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor
de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
"Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr.5, aleea Mimozelor nr. 4,
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municipiul Constanța". Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
24. „Proiect de hotărâre privind predarea-primirea documentațiilor tehnico-
economice în etapa D.A.L.I. - aferente Creșei nr. 1, Creșei nr. 2 și Creșei nr. 5,
între Serviciul public de asistență socială  Constanța și municipiul Constanța".
Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru. „Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local
a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul
național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea,
modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul
Constanța". Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Cojoc Marioara
Punctul 26. „Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local
a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul
național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea,
modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul
Constanța". Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
Punctul 27. „Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării de la bugetul local
a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul
național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea,
modernizarea și mansardarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul
Constanța". Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
Proiectul 28 de pe ordinea de zi. „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului
de fundamentare a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție
publică privind serviciul public de dezinsecție, deratizare și tratamente
fitosanitare în municipiul Constanța, a caietului de sarcini, acordului cadru și
contractului subsecvent„. Sunt dezbateri? Atunci supun la vot proiectul. Cine este
pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
29. „Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul
locativ de stat din recuperări„. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D na Marcela Enache
25 pentru.
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D-na Cojoc Marioara
30. „Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al
municipiului Constanța" domnului Ilie Floroiu, aici voi citi și inițiatorii, primar
Decebal Făgădău și consilierii locali Andreiaș Cristian Marius, Andrei Mihaela, Arghirescu
Adriana, Avătavului Costin, Babu Dumitru, Cantaragiu Secil-Givan, Gavrilă Florin,
Câmpeanu Adriana-Teodora, Cojoc Marioara, Constantin Victor, Dede Perodin, Florea
Răzvan-Ionuț, Marin Aurelian-Marius, Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Papuc Cătălin-
Florin, Patrichi Teodor, Pîrvulescu Gabriel-Valentin, Popescu George-Andrei, Răsăuțeanu
Costin-Ioan, Tulică Marius, Solomon Ioan, Trandafir Raluca-Andreea, Văsii Cristina-
Andreea, Zabara Alexandru, Tincu Cristian. În acest timp dumneavoastră primiți
buletinele de vot. Continuăm sau așteptăm? Cum spuneți domnilor consilieri, trecem la
următorul punct sau așteptăm? Așteptăm.

D na Marcela Enache
Atunci comisia de numărare este invitată să numere.

D-na Cojoc Marioara
Avem rezultatul votului pentru punctul 30. 25 pentru, niciun vot împotrivă și niciun vot
anulat. Deci se poate și fără voturi anulate. Știm să votăm cu toții. Domnul Ilie Floroiu
este în sală și dorește să ne adreseze câteva cuvinte și v-aș ruga dragi colegi să ne
ridicăm în picioare și să-l  aplaudăm pe domnul Ilie Floroiu.

Dl Ilie Floroiu
Domnule primar, doamna președintă de ședință, doamnelor și domnilor consilieri,
doamnelor și domnilor aș vrea să vă mulțumesc în primul rând pentru sprijinul pe care
l-ați dat Clubului Sportiv farul constanța în ultimii 2 ani de zile din 2015. În al doilea rând
mulțumesc pentru acest titlu, titlu de onoare al municipiului Constanța. Sunt emoționat.
Sunt mândru că sunt cetățeanul acestui oraș și de ce nu, sunt mândru pentru că sunt
cetățean d eonoare al  orașului Constanța, în al treilea rând pentu că eu pe data de  29
noiembrie la ora 17,00 pun punct unei activități de 45 de ani, activitate sportivă și
profesională îi invit pe toți la Casa de cultură a sindicatelor la ora 17,00 pentru a fi cu
mine și alături de mine să sărbătorim acest eveniment. Vă mulțumesc și vă doresc succes!

D-na Cojoc Marioara
Și noi vă mulțumim. Supun la vot întregul proiect nr. 30 după rezultatul votului. Cine este
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc frumos.

D na Marcela Enache
25 de voturi pentru.

D-na Cojoc Marioara
31. „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona
delimitată de str. Calafatului, Șoseaua din Vii și str. Mitropolit Veniamin
Costache, inițiatori Dobre Monica și Dobre Sorin„.Supun la vot proiectul. Cine este
pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Domnul Popescu, o abținere, 24 pentru.

D-na Cojoc Marioara
32. „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal -

reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, în baza sentinței
civile nr. 3219/2013„. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Toată
lumea.

D na Marcela Enache
25 de abțineri la punctul 32.
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D-na Cojoc Marioara
33. „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr.
102/30.04.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - zona delimitată
de b-dul. Aurel Vlaicu, str. Soveja, b-dul. Al. Lăpușneanu, aleea Umbrelor și
aleea Melodiei, terenuri proprietate publică și privată, inițiator S.C. AGEXCOM
INTERNATIONAL SRL. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
Deci, avem 9 abțineri la punctul 33, avem 16 pentru, a trecut proiectul.

D-na Cojoc Marioara
34. „Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "strada sublocotenent
Marius-Daniel Fripis" circulației publice carosabile delimitată de str. Fântânele
și str. Mareșal Alexandru Averescu", inițiator consilier Cantaragiu Secil Givan. Supun
la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
35. „Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii "strada compozitor
Dumitru Lupu" circulației publice carosabile paralelă cu str. actor Jean
Constantin și cu str. actor Toma Caragiu". Supun la vot proiectul. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
36. „Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii circulației publice
carosabile situată în cartierul Palazu Mare din "fundătura Năvodului" în
"strada Moskopole". Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține
cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
37. „Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011
privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al municipiului Constanța". Dacă sunt dezbateri? Dacă nu, supun la vot
proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
38. „Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului
bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța". Dezbateri?
Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
39. „Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea RAEDPP
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Constanța a unui imobil situat în Constanța, str. Steagului nr. 45". Supun la vot
proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
40. „Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea) unui imobil
situat în municipiul Constanța, str. Ardealului nr. 2-4, în vederea înscrierii în
Cartea funciară". Supun la vot proiectul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține
cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
41. „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat
al municipiului Constanța a unor construcții aflate în administrarea Spitalului
Clinic de Boli Infecțioase Constanța, situate în municipiul Constanța bd.
Ferdinand nr. 100 în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării". Dacă
nu sunt dezbateri, supun la vot proiectul 41. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
42. „Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea HCL nr. 115/2017
privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență
socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța". Supun la vot
proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
43. „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 335/2017 privind
transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului
Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de
învățământ preuniversitar de stat". Dacă sunt dezbateri, modificări, dacă nu supun
la vot proiectul 43. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D na Marcela Enache
25 pentru.

D-na Cojoc Marioara
44. Avem buletine de vot. „Proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatului
domnului Ungureanu Gheorghe pentru funcția de membru în Consiliul de
Administrație al RATC Constanța". Da, domnul Constantin, domnul consilier, vă rog.

Dl. Victor Constantin
D-nă președintă, domnule primar, stimați colegi pentru acest proiect am primit aviz
negativ de la Comisia 5, Comisia 3 eu și domnul Popescu am fost împotrivă din
următoarele considerente Decizia nr. 3 din 11 ianuarie a Curții de Conturi stabilește la
punctul 2 și la următoarele 4 faptul că domnul Ungureanu și a încălcat mandatul pe lîngă
mandatul dânsului acesta a fost președintele consiliului de administrație. Aici mă refer la
pierderea în participație în societatea Clean Confort s-a diminuat participarea RATC care
e în proprietatea Consiliului local de la 60% la 24%. Acum am înțeles că este solicitarea
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și dreptul legal al dânsului de a solicita reînnoirea mandatului însă dacă noi vom aproba
așa ceva înseamnă că vom continua aceeași politică dezastruoasă care a fost în această
regie pentru ani întregi. Păi doamna Enache am avenit la dumneavoastră, v-am solicitat
decizia din ianuarie, m-am uitat peste dânsa, scria acolo.....

D na Marcela Enache
O aveați  la caiet, v-a fost comunicată de atunci.

Dl. Victor Constantin
Da, scria acolo despre mandatul domnului Ungureanu, asta am vrut să vă aduc în vedere
și cred că ar trebui să propunem și pentru acest post să căutăm altă persoană. Mulțumesc
frumos.

D-na Cojoc Marioara
Și eu vă mulțumesc. Deci practic ne-ați adus la cunoștință.

Dl. Victor Constantin
Iar raportul spune că ar trebui să luăm măsuri de la fapte identificate acolo și au trecut
mai mult de 7-8 luni de zile de când a fost identificat iar evaluarea dânsului cu privire la
activitate a fost foarte bună pentru că nu luați în considerare raportul Curții de Conturi.

D-na Cojoc Marioara
Supunem la vot și vedem ce iese. Rugăm comisia de numărare a voturilor șă se
întrunească.

D na Adrei Mihaela
Vreau să profit un pic de pauză dacă-mi permiteți vreau să adaug ceva la punctul nr. 30
privind acordarea titlului de cetățean de onoare al domnului Ilie Floroiu. Vreau să vă spun
că mă bucur că există acest proiect pe ordinea de zi astăzi, vreau să-i mulțumesc
domnului Ilie Floroiu, să-l felicit pentru întreaga activitate și pentru rezultatele
extraordinare pe care le-a obținut pentru atletismul românesc. Vreau să-i mulțumesc
pentru cartea pe care mi-a oferit-o și pe care am citit-o cu mare plăcere și-am aflat mai
multe despre ce este Ilie Floroiu și-aș vrea să vă spun că sunteți un exemplu pentru noi
toți și vreau să vă spun La mulți ani!  Vă mulțumesc!

D-na Cojoc Marioara
Vă mulțumim doamna Andrei! Avem rezultatul votului pentru punctul 44. Vă rog frumos
puțină liniște în sală dacă se poate. Rezultatul votului pentru domnul Ungureanu
Gheorghe: 16 voturi pentru, 8 împotrivă și un vot anulat. Supun la vot întregul proiect.
Cine este pentru? Împotrivă?

D na Marcela Enache
Domnul Popescu cum votați?

D-na Cojoc Marioara
Cine se abține?

D na Marcela Enache
Deci, o abținere, domnul Popescu.

Dl. Victor Constantin
Doamna președintă, vă rog să introduceți la diverse dacă se poate discutarea deciziei
Curții de Conturi atât pentru RATC și pentru RADET pentru că-i obligația consiliului local.
Eu doresc să se consemneze că am solicitat acest lucru și că s-a aprobat acest lucru.

D-na Cojoc Marioara
Se înregistrează și se consemnează sigur. Atunci propun colegilor, propun consilierilor
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locali dacă doriți să introducem pentru că am epuizat ordinea de zi un punct diverse la
care să discutăm propunerile domnului consilier.

Dl. Victor Constantin
Deci suntem obligați prin decizie să luăm măsuri. Ori până în acest moment s-au
prezentat doar la Comisia 3 și Comisia 5 și am luat la cunoștință dar nu este datoria
Comisiei 3, Comisiei 5, este datoria consiliului local.

D-na Cojoc Marioara
Supun la vot. Cine este pentru introducerea unui punct diverse ca să discutăm ceea ce
colegul nostru domnul Victor Constantin a vorbit acum.

Dl. Victor Constantin
Dacă nu doriți acum să facem o ședință separat.....

D-na Cojoc Marioara
Deci avem doua variante fie vorbim acum fie să facem o întrunire informală și discutăm
atunci.

Dl. Victor Constantin
...propunerile mele.

D-na Cojoc Marioara
Exact. Vreți să supun la vot sau vreți informal direct? Eu cred că facem mai bine informal
direct, ședință de lucru.

D-na Trandafir Raluca
Să facem o ședință de lucru.

D na Marcela Enache
Vom comunica atunci deciziile Curții de Conturi către toate comisiile de specialitate sau
individual dacă doriți, vi le comunicăm individual când aveți comisii după care discutați.
Sigur că da.

D-na Cojoc Marioara
Ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumesc! La revedere.

Președinte ședință, Secretar municipiu,

Cojoc Marioara Marcela Enache
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