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ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 31.05.2017 orele 13°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.

La ședință participă: 24 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absenți: d-na
Câmpeanu Adriana-Teodora, dl.Patrichi Teodor și d-na Trandafir Raluca-Andreea), 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
doamna consilier Nicolae Irinela conform HCL nr.143 /2017.

D-na Irinela Nicolae
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne aflăm la ședința Consiliului local din data de

31.05.2017. Astăzi avem pe ordinea de zi un număr de puncte. De altfel, vi s-au adus la
cunoștință. Vă propunem aprobării ordinea de zi cu amendamentul că punctul 37 este retras.
Supun aprobării ordinea de zi.

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru. Sunt 24 de consilieri prezenți, deci, ședința este statutară.

D-na Irinela Nicolae
Propunem atenției ordinea suplimentară cu un singur proiect.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi și pentru ordinea suplimentară.

D-na Irinela Nicolae
Înainte de a intra în aspectele pe care le avem programate pentru astăzi, avem, înscrisă la

discuții, pe doamna Negrea Veronica, reprezentând Uniunea Județeană a Pensionarilor. Sunteți
de acord să o ascultăm?

Cine este pentru? Mulțumesc! Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii votează, în unanimitate, pentru.

D-na Irinela Nicolae
O invităm pe doamna, dacă este în sală. Îi oferim trei minute pentru a-și spune punctul de

vedere. Poftiți!

Se fac comentarii în sală.
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D-na Irinela Nicolae
Nu-i nimic! Nu-i nimic, vă ascultăm!

Doamna Veronica Negrea își exprimă mulțumirea față de primarul și viceprimarul
municipiului Constanța pentru  eforturile făcute în rezolvarea problemei referitoare la păstrarea
sediului unde funcționează Uniunea Județeană a Pensionarilor,.

D-na Irinela Nicolae
Mulțumim foarte mult! Intrăm în ordinea de zi și vă supun atenției punctul 1:
”Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului local al

municipiului Constanța din data de 12.04.2017.”
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi. Corectez, sunteți 23 de consilieri

D-na Irinela Nicolae
Deci, avem 23 de voturi pentru.

Se fac comentarii în sală. (Cine lipsește?)

D-na Irinela Nicolae
Eram 24 . Se pare că...

D-na Marcela Enache
Deci, nu este doamna Trandafir, nu este domnul Patrichi...Pe domnul Patrichi nu-l

observasem.....Da, așa este 4 lipsesc. Deci, sunt 23 prezenți și 4 absenți.

D-na Irinela Nicolae
Mergem la punctul al doilea:
„Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului

Constanța din data de 27.04.2017.”
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 3:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local

pe anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 4:
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„Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe
anul 2017.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?

D-na Cristina-Andreea Văsii
Numai puțin! Am și eu...

D-na Irinela Nicolae
Un amendament?

D-na Cristina-Andreea Văsii
O observație. S-a constatat aici un excedent de, aproximativ, 10% din buget,  din care 5

milioane de lei din segmentul de dezvoltare. Din nou constatăm, ca și în trecut, faptul că se alocă
o sumă foarte mare pentru segmentul de funcționare în detrimentul  dezvoltării și noi considerăm
că s-ar fi putut cheltui, totuși, cei 5 milioane de lei pentru dezvoltarea orașului sau alte proiecte.
Ne-am dori, totuși, să fim un pic mai consecvenți în ceea ce înseamnă implicarea în dezvoltarea
orașului. Acest excedent este un  pic nejustificat, având în vedere că orașul arată cum arată.

D-na Irinela Nicolae
Am reținut. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Doamna Văsii, sunteți împotrivă?

D-na Cristina-Andreea Văsii
Nu. Pentru.

D-na Marcela Enache
Deci, 23 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 5:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 6:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil al Regiei de Transport în

Comun Constanța pe anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi.
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D-na Irinela Nicolae
Punctul 7:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale armonizate la

31.12.2016 ale R.A.D.E.T. Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 8:
„Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local de furnizare a energiei termice

în sistem centralizat începând cu 01.05.2017 în municipiul Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Dl.Costin-Valeriu Avătavului
O secundă!

D-na Irinela Nicolae
Da. Vă rog!

Dl.Costin-Valeriu Avătavului
Bună ziua! Nu vom vota acest proiect prin care stabilim la RADET un preț mare al

gigacaloriei. Îl rugăm pe domnul primar și aparatul Primăriei să facă demersuri pentru a găsi o
soluție...Să găsim...Măcar o soluție să găsim pentru a veni la un preț măcar la cel mediu pe țară
al gicacaloriei, pentru că nu știu cât vom mai putea subvenționa...să subvenționăm din bugetul
local prețul la gigacalorie, să avem și noi un preț mediu. Nu știu ce sa va întâmpla când această
subvenție nu va mai putea fi suportată de bugetul local.

D-na Irinela Nicolae
Vă mulțumesc! Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Avem 16 voturi pentru.

D-na Irinela Nicolae
Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache
Avem 7 împotrivă. Au votat împotrivă următorii consilieri:dl.Avătavului, dl.Solomon, d-

na Andrei, d-na Văsii, dl.Constantin, dl.Rezeanu și d-na Arghirescu.

D-na Irinela Nicolae
Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Deci, proiectul a trecut cu 16 voturi pentru.
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D-na Irinela Nicolae
Proiectul 9:
„Proiect de hotărâre privind situațiile financiare ale SC ECOSAL SRL Constanța la

data de 31.12.2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 10:
„Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin

HCL nr. 215/2016, din bugetul local, pentru susținerea activității sportive a Asociației
Handbal Club Dobrogea Sud Constanța, în anul competițional 2016-2017.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 20 de voturi pentru și 3 abțineri. S-au abținut următorii consilieri: dl.Cantaragiu,

dl.Zabara și dl.Papuc.

D-na Irinela Nicolae
Proiectul 11:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 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;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 12:
„Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L.

în regim de închiriere din recuperări.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru. Domnul Zabara a ieșit din sală.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 13:
„Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ de

stat din recuperări.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Vă rog!
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Dl.Victor Constantin
Mulțumesc, doamna președintă! Vreau să aduc în atenția dumneavoastră o problemă pe

care am sesizat-o vineri în comisia de repartizare a spațiilor. Un imobil, pe care l-am renovat
pentru anumiți cetățeni, ni s-a prezentat că este recent renovat și, la fața locului, s-a constatat că
renovarea a constat în termopane și parchet, deși locuința nu are toaletă și încălzire. Aș vrea să
trag acest semnal de alarmă, să fim mai atenți unde direcționăm banii și cum se fac aceste
modernizări, pentru că degeaba îi punem unui om termopan dacă el se încălzește cu..trăiește în
aceleași condiții. La fel, problema apei.Trebuie să le oferim condiții cât mai corecte pentru un
trai civilizat și am vrut să aduc atenției dumneavoastră, a întregului Consiliu local, această
problemă. Mulțumesc!

D-na Irinela Nicolae
Am reținut. Mulțumim foarte mult! Deci, supun la vot acest proiect.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 14:
„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 323/2015 privind administrarea

și repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință.
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 15:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea unui număr de

două spații administrative pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul
Primăriei municipiului Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

D-na Cristina-Andreea Văsii
Am o obervație și aici.

D-na Irinela Nicolae
Vă rog!

D-na Cristina-Andreea Văsii
Știu, foarte clar, și știu și colegii mei că sunt compartimente ale Primăriei care lucrează în

condiții improprii și ne dorim să lucreze în spații adecvate să-și poată desfășura activitatea; mulți
dintre ei, știu că sunt înghesuiți și nu au loc nici măcar să -și întindă un plan pe birou. Însă, de
asemenea, cunoaștem faptul că există destul de multe spații care nu au fost reabilitate; parte din
ele, de exemplu, sunt din fondul locativ. Cred că ar fi necesar să acordăm un pic de atenție
acestor proprietăți, fiindcă sunt din patrimoniul Primăriei, să le reabilităm și să le punem în
funcțiune astfel încât să nu mai cheltuim sume enorme pe chirii. La acest proiect, suma ajunge la
150 de mii de euro pe an. Dacă le adunăm, peste câțiva ani de zile reies sume cu care am putea
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reabilita clădiri pe care deja le avem. Cred că...eu știu că este mai simplu să închiriem, însă ar
trebui să avem grijă și de patrimoniu.

D-na Irinela Nicolae
Vă mulțumesc! Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 21  de voturi pentru și 1 (un) vot împotrivă. A votat împotrivă domnul Popescu.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 16:
„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr. 71/2017

privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de
persoane beneficiare din municipiul Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Da.

D-na Cristina-Andreea Văsii
Am un amendament, aici.

D-na Irinela Nicolae
Sigur.

D-na Cristina-Andreea Văsii
Propun acordarea...100% .....reducerea cu 100% a  transportului public în comun pentru

elevi și studenți. Așa cum probabil ați citit și în presă, tineretul  național liberal, cu sprijinul
Partidului Național Liberal, a efectuat un calcul  din care reiese că această gratuitate ar susține
bugetul RATC și i-ar ajuta să treacă peste această perioadă în care au de plată sume mari către
ANAF. În același timp am crește mobilitatea și am acorda un sprijin tinerilor care beneficiază în
momentul de față de puțină atenție în cadrul acestor categorii. Deci, amendamentul se referă la
acordarea gratuității pe transportul public în comun pentru elevi și studenți.

D-na Irinela Nicolae
Supunem la vot amendamentul pe care doamna consilier l-a propus.
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Avem 8 voturi pentru.

D-na Irinela Nicolae
Cine este împotrivă?

D-na Marcela Enache
Și 15 sunt împotrivă. Nu a trecut amendamentul...

D-na Irinela Nicolae
Cine se abține? Nimeni.
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D-na Marcela Enache
Nu a trecut amendamentul. Deci, au fost 8 voturi pentru amendament și 15 voturi

împotrivă. Deci, nu a trecut.

D-na Irinela Nicolae
Atunci, revenim la proiect. Supun la vot proiectul.
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Toată lumea, da? Deci, 23 pentru. A venit și domnul Zabara.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 17:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de str. Bărăgan, str. Labirint și al. Apusului, inițiator Buculeasa Marius
Romeo.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache
Deci, 22 de voturi pentru și o abținere – domnul Popescu.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 18:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de zona Școlii generale nr. 12, punctul termic nr. 55 și bloc L1A, inițiatori Ghiță
Hristu și Orban Lucian.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Două abțineri, da? Deci,  avem 21  de voturi pentru și 2 (două) abțineri: dl.Pîrvulescu și

dl.Popescu.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 19:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de str. Unirii, str. Căiuți și str. Zorelelor, inițiatori Simaschevici Horia, Buzu
Beatrice Simona și Vanghelici Apostol.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Deci, 22 de voturi pentru și o abținere – domnul Popescu.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 20:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de al. Cameliei, str. Pictor Ştefan Luchian, Şcoala sportivă nr. 1 şi Şcoala
generală nr. 6, inițiator Tapangea Decebal.”
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- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem două abțineri: dl.Pîrvulescu și dl.Popescu...

Dl.Victor Constantin
Doamna Enache, vedeți ca în textul hotărârii să fie Tanagea, să nu mai revenim cu noi...

Dl.Decebal Făgădău
Faceți amendamentul. Corect.

D-na Marcela Enache
Da. Deci, amendament pentru corectare nume. Da?

Consilierii sunt de acord.

Dl.Victor Constantin
Da, ca să nu mai revenim cu...

D-na Marcela Enache
Da, da. Deci, avem 21 pentru și 2 (două) abțineri: dl.Pîrvulescu și dl.Popescu.

D-na Irinela Nicolae
Punctul nr.21:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru terenurile

situate în str. Mr. Șofran nr. 24B-24C, inițiator Puiu Nicolae.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Deci, avem 22 împotrivă și o (1) abținere. În situația asta doriți să reformulăm proiectul

de hotărâre? Adică, să fie reformulat în respeingere sau nu?

Se fac comentarii în sală. (Așa era normal, dacă are aviz negativ; trebuia reformulat.)

Dl.Decebal Făgădău
Dacă-mi permiteți?! Sărut mâinile, bună ziua! Întrucât....doamna Enache, vă rog să

informați corect Consiliul local, instanța a cerut să promovăm hotărâre fie de aprobare, fie de
respingere, deci, nu ”dacă doriți”!

D-na Marcela Enache
Mă scuzați!

Dl.Decebal Făgădău
Pentru a duce la îndeplinire hotărârea de instanță, în situația în care proiectul, așa cum a

fost propus spre aprobare, a picat, trebuie să reformulați și să emitem hotărâre de respingere.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 22.....
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Dl.Decebal Făgădău
Nu, nu, nu...Formulați!

D-na Marcela Enache
Nu, nu, reformulați...

D-na Irinela Nicolae
Reformulare punct 21:
„Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru terenurile

situate în str. Mr. Șofran nr. 24B-24C, inițiator Puiu Nicolae.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

D-na Marcela Enache
Pentru respingere. Deci, avem 22 pentru respingere și o abținere – domnul Popescu.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 22:
„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul

documentației anexă la HCL nr. 109/2017 privind actualizare PUZ Campus Universitar .”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 23:
„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 55/2012

privind aprobare PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Spiru Haret, str. Medeea, str.
Cercetaș Alexandru Buzatu, str. slt. Eugeniu Tanta.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 24:
„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor

care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 25:
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„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 26:
„Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-

Distribuție Dobrogea S.A asupra unor terenuri situate în municipiul Constanța, pentru
racordarea la rețeaua electrică de interes public.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 27:
„Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului

Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța,
str. Înfrățirii nr. 20 bis - str. Biruinței nr. 131.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 28:
„Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului

Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța,
str. Ion Vodă nr. 6.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 29:
„Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului

Constanța pentru ieșirea din indiviziune, cu sultă, asupra imobilului situat în municipiul
Constanța, str. Florilor nr. 10.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marcela Enache
Avem 23 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 30:
„Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei

hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Primăverii nr.
2 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în
domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al
municipiului Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

D-na Mihaela Andrei
Am eu de făcut un mic comentariu pe marginea acestor trei proiecte, dacă îmi permiteți.

Dl.Decebal Făgădău
Care dintre ele?

D-na Irinela Nicolae
Care dintre ele?

D-na Mihaela Andrei
De la punctele 30,31 și 32.

D-na Irinela Nicolae
Cele care vor urma.

D-na Mihaela Andrei
Domnule primar, vreau să vă spun că am cântărit foarte mult dacă să votez sau nu pentru

sau împotriva acestor proiecte. Reținerea mea a fost vizavi de faptul că ar fi existat la un moment
dat posibilitatea, și nu e numai reținerea mea ci a făcut și obiectul opiniei publice, de schimbare a
destinației acestor imobile, lucru care, după o documentare mai atentă și după ce am vorbit și cu
colegii de la patrimoniu, m-am lămurit. Deci, nu există posibilitatea schimbării destinației
acestor imobile. Chiar dacă primim un aviz favorabil de la minister, acestă schimbare a
destinației trebuie făcută în consiliul local. Deci, m-am lămurit, domnu᾿ primar, cu
această....abținere a mea. A doua abținere, domnu᾿ primar, era...vizavi de bani. De unde ar avea
Primăria să administreze aceste imobile având în vedere că urgențele noastre, pentru obiectivele
în curs, sunt multe și, din punctul meu de vedere, aceste trei proiecte nu erau o urgență. După ce
am studiat mai atent am văzut că aceste trei proiecte fac parte din....sunt obiective ce sunt
cuprinse în Planul de dezvoltare durabilă a municipiului Constanța. Deci, prin urmare, m-am
lămurit și cu această problemă. Sunt de acord.

O singură nelămurire mai am, domnule primar. Am văzut în expunerea dumneavoastră de
motive că făceați referire la viziunea de dezvoltare a acestui sector, al tineretului și sportului.
Vreau să vă întreb, domnule primar, există o viziune scrisă sau este o viziune a dumneavoastră
referitor la acest sector de dezvoltare, al tineretului și sportului, și care este planul de...cum
vedeți dumneavoastră administrarea acestor trei imobile. Vă mulțumesc!

Dl.Decebal Făgădău
În primul rând voi începe cu susținerea celor trei proiecte de hotărâri, după care voi

răspunde, tangențial, și doamnei consilier. După cum știți, încă din toamna anului trecut am venit
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în fața dumneavoastră cu aceste trei proiecte de hotărâri, intuind că, indiferent de rezultatul
alegerilor de le finele anului trecut, orice guvern sănătos la cap va vrea să pună în aplicare
procesul de descentralizare, pentru că este de notorietate faptul că atunci când s-a transferat către
entități private, acestea nu au putut, la un moment dat, să susțină, nu doar infrastructura, nici
măcar funcționarea structurii. Astfel, la F.C. Farul s-a ajuns într-o situație de faliment. Întrucât
ați pus, unii dintre dumneavoastră, acest demers al meu pe seama campaniei electorale, am
retras, la momentul respectiv, proiectele de hotărîre. În momentul de față, ne aflăm în următoarea
situație. Programul de guvernare militează pentru descentralizare. Am primit două adrese: una de
la Ministerul tineretului și sportului prin Direcția județeană de tineret și sport și una de la
Ministerul educației prin Inspectoratul școlar județean. Prima adresă face referire la  patru
imobile: la stadionul ”Farul”, la stadionul de rugby ”Farul”, la stadionul ”Badea Cârțan” și la
baza ”Triunghi”. Întrucât cu stadionul de rugby este o situație nu tocmai limpede în acest
moment, întrucât Rugby Club Județ Farul Constanța își desfășoară activitatea acolo și, totodată,
se află într-un litigiu cu Curtea de Conturi, din ce știu eu, nu mi se pare normal să cerem noi
administrarea iar județul să fie, ulterior, obligat să folosească utilizarea terenului. Cu alte cuvinte,
ceea ce, și îi răspund aici și doamnei consilier...noi trebuie să milităm pentru o separare foarte
clară pe trei paliere. Primul, este legat de infrastructură; doi, legat de structură și al trei-lea,
rezultatul.

Cu alte cuvinte, dumneavoastră, consilierii locali, trebuie să decideți cât finanțăm
infrastructura, cât structura – clubul sportiv, ce secții și așa mai departe, și cât finanțăm
rezultatul. Atît de simplu este. În momentul de față, municipiul Constanța are, din punct de
vedere al infrastructurii sportive, zero. Facem demersuri să preluăm Clubul sportiv ”Farul”
Constanța. Și voi veni în fața dumneavoastră: preluăm și structura și infrastructura Clubului
sportiv ”Farul Constanța”. Ulterior, luăm ”Badea Cârțan”, pentru a completa investiția de peste
23 de milioane de Euro pe care o facem împreună cu statul român în sala polivalentă și urmează
bazinul olimpic de înot pentru a reîntregi baza sportivă de acolo. La baza ”Triunghi” este nevoie
de o investiție pentru punere în funcțiune, pentru că ceea ce este acolo, scrie, de altfel, și în
adresă, nu este funcțional, astfel încât să ajungem la insfrastructură, să știm corect, coerent ce
avem. Iar, la structură, Clubul spotiv”Farul” Constanța, pe care, pe viitor, să-l transformăm în
Club sportiv municipal ”Farul Constanța” și să invităm toate ramurile sportive să vină în
interiorul acestui club. Din mai multe motive. Unu, de eficiență, pentru că plătim o singură
entitate; doi, pentru că putem urmări...să avem o trasabilitate mai mare a banului public; și trei că
putem stabili obiective clare, obiective pe care le putem comensura din punct de vedere al
performanței sau al masei. Cu alte cuvinte, dacă unui viitor club CSM ”Farul Constanța” i se ...îi
stabilim obiective de performanță, cu bonificare în alocarea bugetară, pentru a câștiga, nu știu,
trei titluri de campion, în acel moment, Consiliul local hotărăște, dăm 10 lei în plus pentru cele
trei titluri de campion. Asta înseamnă un program intensiv de pregătire, cheltuieli suplimentare.
Doi. Dacă politicile pe care le faceți dumneavoastră, consilierii locali, evident, eu voi avea un rol
activ în stabilirea acestor politici, cuprind masa, cum ar fi – toți copii constănțeni să învețe să
înoate; pentru că suntem un oraș la malul mării e firesc să știi să înoți. În acel moment trebuie să
bonificăm cantitatea. Dar eu vă anunț că voi veni în următoarea ședință de Consiliu local și cu al
doilea rând de proiecte de hotărâri. Ministerul educației, prin Inspectorarul școlar județean, ne-a
transmis Palarul elevilor, CS1, CS2. Toate acestea fac parte din strategia de descentralizare a
guvernului. Ori, astăzi eu vă propun doar să dăm un acord de principiu de preluare. Indiferent
către cine se va decide să se tranfere – autoritate locală, autoritate județeană, în mod cert, această
infrastructură ce reprezintă puncte negre pe obrazul orașului nostru, nu trebuie să mai fie la
autoritatea centrală, că am văzut rezultatul în ultimii 26 de ani, ce se întâmplă cu
”Triunghiul”, ce se întâmplă cu ”Badea Cârțan”, ce se întâmplă cu ”Farul” . Mai departe.
Consiliul local și Consiliul județean, în funcție de ce se va întâmpla cu stadionul de rugby, cu
Palatul elevilor, ne așezăm la masă și împingem lucrurile spre autoritatea centrală astfel încât să
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stabilim cine de ce se ocupă, pentru că ar fi ilogic, municipiul să aibe stadionul....județul să aibe
stadionul de rugby, municipiul să aibe Palatul elevilor. Și, mai mult, județul să finanțeze fotbal și
municipiul, eventual, să finanțeze rugby și să plimbăm banii, uite așa, între noi și să ne trezim cu
zece mii de litigii. Cred că cine își asumă infrastructura, trebuie să finanțeze structura adecvată.
Cu alte cuvinte, dacă avem Sală polivalentă, unde avem: handbal, volei, baschet – trebuie să
finanțăm: handbal, volei, baschet.; dacă avem stadion de rugby, trebuie să finanțăm rugby,
pentru că, altfel, nu facem altceva decât să mutăm o cheltuială din sarcina guvernului în sarcina
noastră. Așa că, vă înțeleg temerile. Municipiul Constanța este un municipiu puternic și își
permite să administreze și, de asemenea, are experiență în scrierea fondurilor europene, cea mai
mare experiență de la nivelul jdețului Constanța , astfel încât să investigheze posibilitatea de a
atrage fonduri către aceste obiective de investiții. Dar astăzi nu vorbim despre asta. Astăzi eu vă
propun acorduri de principiu, care au mai mult putere juridică de declarație: ”Da, vrem ca aceste
baze sportive să rămână în administrarea municipiului sau județului”.

Din punct de vedere al schimbării destinației, vă spun că ea este interzisă, nu numai că
”este permisă cu acordul...” și așa mai departe. Este interzisă. Nu poți să schimbi destinația unei
baze sportive. Prin lege. Deci, această temere vine din partea celor care nu cunosc legea.
Niciodată nu vei putea nici măcar să adaugi funcțiuni fără acordul proprietarului și plenul
Consiliului local în calitate de administrator. Noi vorbim despre domeniul public al statului, nu
vorbim despre ceva ce se află, așa, la latitudinea unui primar sau a unui funcționar. Nu uitați că
dumneavoastră sunteți cei care sunteți responsabili despre patrimoniul municipiului Constanța,
așa cum au menționat și colegii dumneavoastră. Deci, această temere trebuie înlăturată.

Eu vă propun să dăm acorduri de principiu, pentru descentralizare, că, de fapt, acesta este
semnalul, pentru că am văzut, în ultimii 26 de ani, ce s-a întâmplat cu administrarea de la central
– toată infrastructura sportivă este la pământ, în momentul de față. Ori, noi trebuie să mergem
către o structură competitivă, un club al orașului care nu poate purta decât un singur nume
”Farul” Constanța.

În funcție de ce infrastructură avem, finanțăm sporturile adecvate și, evident, lăsăm
județul să finanțeze în completare cu ceea ce nu putem noi sau nu avem în competență. Aceasta
este, dacă vreți viziunea mea. Ea este cunoscută și , de altfel, a fost încuviințată de constănțeni în
momentul în care m-au votat.

D-na Irinela Nicolae
Vă rog!

D-na Adriana Arghirescu
Mulțumesc, doamna președintă! Solicităm inițiatorului acestor trei proiecte să retragă,

totuși, de pe ordinea de zi de astăzi proiectul nr.30, pentru că ne aflăm într-o competiție între cele
două administrații.

Dl.Decebal Făgădău
Care-i competiția?

D-na Adriana Arghirescu
Acum câteva zile, în Consiliul județean, a fost adoptată o hotărâre similară. Nu cădem în

derizoriu dacă fiecare administrație propune cîte un proiect de acest gen?

Dl.Decebal Făgădău
Doamna Arghirescu, știți cât vă respect! Nu, nu cădem în derizoiu pentru că, din punctul

meu de vedere, și îi voi invita pe colegii din Consiliul județean să dea acorduri și ei pentru toate
aceste obiective și să lăsăm Guvernul cu o presiune dublă: din partea județului și din partea
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municipiului, și să distingă ce este mai bun pentru patrimoniul statului și cine își permite, cine
poate și cine are proiecte de dezvoltare nu doar de administrare a bazei sportive. Din punctul
meu de vedere, nu voi lua nici o decizie de înființare fără să știu pe ce infrastructură dansăm. Cu
alte cuvinte, eu nu am venit în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre de preluare a
clubului sportiv ”Farul” Constanța pentru că nu știu care este infrastructura pe care acesta își va
desfășura activitatea. Dar noi vorbim despre acorduri de principiu; județul ar trebui să dea
acorduri de principiu la tot ce înseamnă preluare, municipiul ar trebui să dea acorduri de
principiu la tot ce însemană preluare. Nu suntem într-o competiție între noi. Noi suntem într-o
competiție cu ceea ce vedem astăzi, incapacitatea sistemului centralizat de a gestiona, în toată
țara, bazele sportive. Iar noi trebuie să sprijinim Guvernul cu înțelegere la nivel județean și local
și vedem cine, ce poate să facă. Tocmai în sensul de asprijini, nu doar din dorința de a avea, de a
poseda și de a ne asuma cheltuieli inutile, iraționale. Eu vă voi propune toate....pentru toate
adresele de descentralizare, proiecte prin care să dăm acordul de principiu. Noi vorbim despre un
acord de prinicipiu, nu vorbim despre o decizie. Mai mult, decizia nu stă la administrator, stă la
proprietar. Așa că, susțin, și din punct de vedere polit ic, ca atât județul cât și municipiul să dea
acorduri favorabile de preluare. Este, dacă vreți, un statement. Ne pasă!

D-na Adriana Arghirescu
Ne puteți acorda un minut, pentru consultări?

Dl.Decebal Făgădău
Vă rog!

- X –
D-na Irinela Nicolae
Vă invităm în sală! Sperăm că timpul alocat a fost destul... și înțelept folosit.

- X –
D-na Irinela Nicolae
Vă rugăm să ocupați loc, să vedem dacă avem cvorum pentru următoarea etapă!

Mulțumesc! Domnilor consilieri, vă așteptăm să luați loc! Vă rog!
- X –

D-na Irinela Nicolae
În sfârșit, avem cvorum. Revenim la punctul 30.

D-na Marcela Enache
Domnul Marin dorește să ia cuvântul.

D-na Irinela Nicolae
Vă rugăm, domnu᾿ Marin!

Dl.Aurelian-Marius Marin
Eu știu, cu siguranță, că cea mai mare parte din colegii noștri liberali doresc să voteze

pentru acest proiect și vreau să-i rog din suflet să voteze pentru aceste proiecte, pentru că ei sunt
conștienți că este primul pas pe care noi putem să-l facem, pentru ca, într-adevăr, să încercăm să
dezvoltăm sportul în Constanța. Sunt convins că ar fi o mare greșeală ca să se opună acestor
proiecte. Mulțumesc!

D-na Irinela Nicolae
Mulțumesc și eu! Supun atenției punctul 30. Cine este pentru?
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D-na Marcela Enache
Avem 18 voturi pentru.

D-na Irinela Nicolae
Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 6 abțineri. Suntem 24....

- X -
Aplauze!

- X -
D-na Marcela Enache
Vă rog frumos, la abțineri încă o dată, ca să consemnez în procesul-verbal. Deci, abțineri.

Avătavului, da? Abținere. Dl.Solomon – abținere. Da? Dl.Constantin. D-na Arghirescu, d-na
Văsii și d-na Andrei.

Dl.Decebal Făgădău
Deci, proiectul a trecut cu 18......

D-na Marcela Enache
Da, cu 18 voturi pentru, a trecut. Sunt 2/3 din cei în funcție și două treimi sunt 18 voturi.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 31:
„Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei

hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona Badea
Cârțan din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și
Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local
al municipiului Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Aici avem 24.

D-na Irinela Nicolae
Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Deci, 24, avem aici, pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 32:
„Proiect de hotărâre privind solicitarea de către Guvernul României de emitere a

unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Caraiman
din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în
domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al
municipiului Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marcela Enache
Deci, avem 24 pentru.

Dl.Decebal Făgădău
Aș vrea să vă mulțumesc, tuturor celor care ați votat pentru aceste trei proiecte de

hotărâri. Consider că am făcut un prim pas extrem de important. După ce vom veni cu proiectul
de preluare a Clubului sportiv ” Farul” Constanța vom continua să cerem Ministerului tineretului
și sportului și restul infrastructurii, și aici fac referire la: Sala Sporturilor, sala de la Fămânda,
hotelul ”Sport”, restaurant ”Sport”. Dacă în prima etapă preluăm doar activele generatoare de
cheltuială, mi se pare normal ca, în compensare, să existe și activele funcționale. Dar aveam
nevoie de acest...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău
Și sediul Direcției județene de tineret și sport. Mulțumesc, doamna Frâncu! Dar aveam

nevoie de acest prim pas, să fie făcut și să fie ferm, astfel încât să ne așezăm ulterior la masă. Voi
convoca o întâlnire informală între membri Consiliului local și membri Consiliului județean
pentru a stabili cine, ce poate să ducă mai departe, pentru că abia de-acum începe provocarea. În
mod cert, cu cele două acorduri, ale autorității județene și ale autorității locale, Guvernul va
putea să ia o decizie de descentralizare. Greul abia va începe, în momentul în care se va lua
această decizie. Vă asigur că nu ia nimeni nimic după el; nimeni nu are intenția de a lua stadionul
și a-l da știu eu cui! Stadionul va rămâne bun public. Toate echipele care performează, vor putea
să joace pe el, indiferent că asta se întâmplă la municipiu sau că se întâmplă la județ.

Vă mulțumesc pentru acest prim pas! Sper, ca pe viitor, să păstrăm această linie
consecventă. Vă mulțumesc!

D-na Irinela Nicolae
Trecem la punctul 33:
„Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul privat în domeniul

public al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 24 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 34 pe ordinea de zi:
„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 24 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 35:
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„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 50/2017 privind transmiterea în
administrarea R.A.E.D.P.P Constanța a unor imobile aflate în domeniul privat al
municipiului Constanța, situate în str. Zmeurei nr. 3.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 24 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Punctul 36:
„Proiect de hotărâre privind darea în administrarea R.A.D.E.T. Constanța a unor

mijloace fixe reprezentând instalații de utilizare gaze naturale aferente blocurilor de
locuințe sociale, situate în municipiul Constanța, str. Zmeurei nr. 3.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 24 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Vă reamintesc că punctul 37 a fost retras de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 38:
„Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a Serviciului public

de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;

Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 24 pentru.

D-na Irinela Nicolae
Trecem la ordinea suplimentară. Domnul primar, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău
Doamnelor și domnilor consilieri, înainte de a trece la vot, efectiv, aș vrea să-mi permiteți

două favoruri. Primul, să vă explic despre ce este vorba și doi, să dăm cuvântul specialiștilor, cei
ce se vor ocupa de managementul acestui proiect, să vi-l prezinte, astfel încât dumneavoastră să
puteți vota având la dispoziție toate informațiile. Dacă sunteți de acord, mă substitui doamnei
președinte, cine este pentru a le da cuvântul reprezentanților companiei de apă. Bun. Înainte de a-
i invita să prezinte proiectul, vreau să vă reamintesc în ce etapă ne aflăm. Anul trecut, pe vremea
când COIM era doar un acronim și nu aveam ghidul de finanțare ci doar intenții bune, împreună
cu compania de apă am elaborat un plan, ambițios, de modernizare a infrastructurii de apă și
canal. Nu vreau să vă vorbesc despre importanța rețelei de apă și canal: sănătate publică; o
infrastructură destul de veche; trei, dacă nu investim în infrastructură, blocăm alte proiecte. Cu
alte cuvinte, dacă vom veni și vom asfalta și venim și spargem ulterior, că trebuie să înnoim
rețeauna de apă, de canalizare, curent și așa mai departe, vom avea, în permanență o atitudine
reactivă și nu una planificată. Anul trecut, după multe ședințe de lucru cu specialiștii companiei
de apă, o companie de care sunt extrem de mândru și care, astăzi, operează în cel de-al optulea
județ. Astăzi se deschide Regiona.....Centrul regional de la Onești. Este cel mai mare operator
public de apă și canalizare din Sud-Estul Europei. Împreună cu specialiștii companiei de apă am



19

elaborat un plan ambițios. Proiectele erau, undeva...dacă-mi amintesc corect, doamna Mihai, la
vreo două sute de milioane de Euro. Ulterior, pe măsură ce au apărut Ghidurile de finanțare, pe
măsură ce au apărut restricțiile, că, știți, din păcate, noi ne facem singuri viața grea, noi, ca
România, am ajuns la cifre cât mai acurate. Astăzi ne aflăm în fața unui moment important:
partea de studiu de fezabilitate ce incită asupra municipiului Constanța, și care este doar o
picătură din marele proiect pe care-l are compania RAJA Constanța, trebuie supus aprobării
dumneavoastră. Din păcate pentru mine, s-a redus această sumă de la o sută opt zeci și ceva de
milioane de Euro la optzeci și patru de milioane de Euro. Decizia de a păstra în acest proiect doar
parte din ceea ce discutasem noi s-a luat după o analiză extrem de atentă, să vedem ce
magistrale, ce extinderi, astfel încât să punem în acord proiectele companiei de apă cu proiectele
de dezvoltare ale orașului. Astăzi culegem roadele unei lipse de planificare. Vedem ce se
întâmplă în cartierul Compozitori, în Baba Novac, extinderea Palazu, Constanța Sud. Peste tot,
întâi se construiesc case, cu alte cuvinte apare comanda socială și abia după aceea suntem
reactivi și nu putem asfalta sau contrui măcar drumuri fără să avem apă, canal, electricitate, gaz,
curent slab, iluminat public, tot ceea ce este necesar. Decizia pe care dumneavoastră o veți lua
astăzi nu are legătură cu compania de apă, are legătură cu dezvoltarea orașului nostru și
schimbarea unei paradigme. Haideți să nu mai fim reactivi, să fim planificați! De asemenea,
trebuie să aprobăm co-finanțarea. Co-finanțarea nu este că ne place, că nu ne place nouă. Faptul
că suntem acționari la compania de apă, ne naște drepturi dar și obligații. Co-finanțarea nu o
poate asigura compania din  randamentul pe care-l produce. Știți foarte bine, dânșii ne plătesc
nouă o redevență. Trebuie să fie asumată de noi, în calitate de acționar. Cu alte cuvinte, fiecare
UAT vine și asigură co-finanțarea de maxim 2% pentru fiecare segment de proiect ce se întâmplă
pe raza UAT-ului respectiv. Eu vă solicit să-i ascultăm pe specialiștii de la RAJA, să votați
pentru cele 84 de milioane de Euro, să aprobăm co-finanțarea de 2%, adică un milion și ceva de
Euro, și să ne rugăm ca alții să nu atragă bani să putem extinde, să putem aplica și etapa a doua și
etapa a treia, pentru că orașul are nevoie de infrastructură sănătoasă. Și, dacă toate investițiile se
vor face conform planificării, veți vedea o altă față a orașului. Vă rog, doamna Rodica Mihai!

D-na Cristina-Andreea Văsii
Îmi cer scuze, înainte avem și noi câteva întrebări, ca să se poată și răspunde, ulterior.

Dl.Decebal Făgădău
Binențeles!

D-na Cristina-Andreea Văsii
Domnule primar,în primul rând, n-am înțeles de ce ați simțit nevoia de ați făcut o

prezentare atât de amplă a întregului proiectului, având în vedere că el a venit la urgență.

Dl.Decebal Făgădău
Tocmai de aceea. Răspunsul e în întrebare.

Se fac comentarii în sală.

D-na Cristina-Andreea Văsii
Da, dar ne-ați prezentat ...o poveste impresionantă.

Dl.Decebal Făgădău
Nu, nu-i o poveste impresionantă.
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D-na Cristina-Andreea Văsii
Sunt 134 de pagini de proiect, foarte greu de parcurs în timpul scurt, pentru a putea să ne

formăm un punct de vedere foarte bine întemeiat. Rugămintea noastră ar fi dacă se poate să
amânăm acest proiect, astfel încât să ne putem documenta, și să facem o ședință extraordinară
săptămâna viitoare, pentru că am înțeles caracterul de urgență al proiectului, însă nu putem să
dăm un vot în necunoștință de cauză, cu toate prezentările pe care ni le-ar face reprezentantul de
la RAJA, am înțeles. Dacă tot se află în sală, una dintre întrebări ar fi cine implementează
proiectul, concret, ADI Dobrogea sau RAJA SA? Pentru că nu reiese foarte clar. Cine
beneficiază de cei 2%? Sunt în discuție aceleași două inctituții: ADI Dobrogea sau RAJA. Noi
suntem...O.K.! cu proiectul și cu tot ceea ce ați prezentat mai devreme, numai că sunt niște
neclarități și referitor la art.4, unde este vorba de niște terenuri din domeniu public. N-am înțeles
dacă acestea au fost deja date și deja le utilizează, vor fi date și cui, lui ADI Dobrogea sau lui
RAJA, pentru că, dacă este contractul cu RAJA, atunci va interveni concesiunea în nici un caz un
drept de folosință gratuită. Și aici e vorba de una dintre anexe, unde sunt prezentate niște
interdicții; doar se traversează cu niște conducte, se amplasează clădiri, contestații... pe aceste
terenuri... De-asta vă spun, sunt foarte multe întrebări la care noi am avea nevoie de niște
clarificări și mi se pare foarte din scurt să putem să ne decidem. Câteva zile la dispoziție, pentru
acest proiect, cred că ar fi binevenite.

Dl.Decebal Făgădău
Bun. În primul rând, haideți să lămurim aspectele mari pe care le cunosc. Întrucât, după

cum știți, municipiul Constanța din Polul de creștere Constanța a atras cei mai mulți bani
europeni și a implementat cele mai multe proiecte cu succes. Deci, co-finanțarea merge către
compania de apă.  RAJA, în acest triunghi: finanțator, decident, operator, are rolul de operator
regional. Către ei va merge co-finanțarea de 2%. Terenurile, vorbiți aici despre ”obiectivele de
investiții vor fi amplasate pe terenuri ce se află în domeniul public al UAT-ului”, noi, în
realitate, vorbim despre instalații existente deja...

D-na Cristina-Andreea Văsii
Asta întrebam, dacă sunt existente sau...

Dl.Decebal Făgădău
Unu. Doi, despre instalații ce vor traversa imobile asupra cărora Consiliul local deja s-a

pronunțat cu acordul. Doar că, odată cu apariția Ghidului, ni s-a dat o formă care să subsumeze
toate acordurile pe care noi le-am dat anterior. Deci, vă repet. Consiliul local și-a dat deja acord,
în mandatul trecut, asupra proiectului mare de investiții. Astăzi noi venim doar cu o diminuare.
Sper din toată inima, și aceasta a fost pledoaria mea, să fie doar o fazare a proiectului mare.
Legat de studiu, în afară de explicațiile pe care vi le vor da ei, ce străzi, ce puncte de alimentare,
restul sunt detalii legate de câtă țeavă, câte coturi, câte vane, câte robinete. Nici nu știu dacă e de
studiat acolo. Decizia se ia: înlocuim magistrala asta, creștem calitatea pe punctul Cișmea nr.1,
Cișmea nr.2. Dar, vă repet, decizia mare asupra unui proiect de o altă anvergură deja s-a luat de
către Consiliul local. Noi, astăzi, trebuie să întrunim două condiții: una de formă – așa trebuie să
arate hotărârea de consiliu pentru a putea aplica; doi,  de termen – până la data de 01.06. noi
trebuie să dăm această hotărâre. Tocmai de aceea am venit în fața dumneavoastră, pentru că,
imaginați-vă cât de amplu a fost acest proces de a construi un proiect de câteva sute de milioane
de Euro, pe mai multe UAT-uri, și de a pregăti documentele pentru fiecare UAT în parte. V-am
vorbit atât de amplu, tocmai pentru că știu că nu ați avut timpul necesar. Dar nu văd care ar fi
problema. Eu îmi doresc să investim o sută optzeci de milioane  nu optzeci de milioane. Ori,
această decizie deja am luat-o. Nu văd ce este de studiat atât de amănunțit?! Îi chemăm, ne spun
care sunt toate străzile, toate cișmelele și asta e, că, din punct de vedere tehnic, nu cred că
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vreunul dintre noi are competență să spună dacă-i lungimea de țeavă potrivită sau vana de
dimensiunea corectă. Este treaba lor. Și nici măcar a lor, a consultantului  TAHAL, a celor care
au lucrat la studiile de fezabilitate. Vă repet. Toți acești bani au trasabilitate, au fost auditați atât
de...Există două nivele de audit: un audit intern și un audit extern. Asta este, hai să-i spunem,
sămânța de încredere pentru fondurile europene, că nu vorbim doar de auditul Curții de Conturi,
vorbim și de audit extern, AME.-ul, OIR-ul, OLAF și așa mai departe. Toatã lumea auditeazã
aceşti bani. Eu votez cu....aș vota cu două mâini, dacă aș fi consilier local. Eu vă propun cu dragă
inimă acest proiect și, vă repet, îmi doresc să fie doar o mică parte din ceea ce vom realiza în
acest mandat.

D-na Cristina-Andreea Văsii
Vă repet, nu am o problemă cu ideea proiectului. Deci, suntem de acord cu el. Problema

pe care am ridicat-o este, în primul rând, la art.4, unde este vorba de niște terenuri din domeniul
public

Dl.Decebal Făgădău
Existente...

D-na Cristina-Andreea Văsii
La care nu ne-ați răspuns.. Păi, cine le administrează, cine le va folosi, cui i se pun la

dispoziție...

Dl.Decebal Făgădău
Sunt deja...Doamna Mihai, haideți, veniți în fața noastră!

D-na Cristina-Andreea Văsii
De-asta am pus întrebările, foarte clare, să pot să primesc un răspuns. Nu e cu nici o

răutate, este cu toată deschiderea....

Dl.Decebal Făgădău
Nici eu nu vorbesc cu răutate. Eu vorbesc cu atâta patimă...Credeți-mă, că am fost și

incompatibil, la un moment dat, din cauza asta....

Se fac comentarii în sală. ( Un microfon pentru doamna...)

Dl.Decebal Făgădău
Doamna Rodica, haideți încoace!

D-na Rodica Mihai
Stimat Consiliu, RAJA este un operator al sistemului public de alimentare cu apă și

canalizare. Sistemul public de alimentare cu apă și canalizare trebuie să fie poziționat pe
domeniul public. Uniunea Europeană nu finanțează decât proiecte publice. Și avem acest studiu
de fezabilitate.  Dacă vă uitați pe indicatori, este vorba de rețele de apă și de canalizare. Rețelele
de apă și de canalizare nu pot fi poziționate decât pe domeniul public. La fel, rețeaua străzilor din
municipiul Constanța. Străzile din municipiul Constanța sunt publice. Se pune problema....Noi,
în acest proiect, este un proiect foarte ambițios, cel mai mare din țară....

Dl.Decebal Făgădău
Doamna Mihai, o secundă! Aș vrea să fac o precizare aici. Rețelele sunt proprietatea

municipiului. Deci, astăzi, noi vorbim despre proprietatea municipiului. RAJA doar operează.
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D-na Rodica Mihai
Ca și străzile. Sunt tot proprietatea publică a municipiului Constanța. Nu cerem nimic în

plus. Noi cerem doar atâta, să facem din orașul Constanța un oraș unde să asigurăm calitatea apei
către consumatori. Prin înlocuirea acestor rețele, asta facem noi. Asta este prima directivă a
Uniunii Europene care trebuie respectată de noi toți și de dumneavoastră, pentru că
dumneavoastră sunteți cei care reprezentați orașul Constanța. Mai mult, dacă-mi permiteți, o să
vă spun de aducțiune ... Hai să vă explic așa. Orașul Constanța este alimentat din niște surse
principale de apă. În momentul în care conductele trebuie înlocuite pe o distanță de 13 km,
conducte cu diametre de 1000,  de 800 și 600, dacă noi nu reușim să facem înlocuirea acestor
conducte, o să fim cu toții în situația în care o să se întrerupă apa câte două, trei zile pentru
remedierile de avarii la conductele de aducțiune. Este foarte, foarte important....

Se fac comentarii în sală.

D-na Rodica Mihai
Numai pentru rețelele de aducțiune. Pentru rețelele magistrale de apă se înlocuiesc 58 de

Km de rețea de apă. Este un beneficiu pentru orașul Constanța. Să nu uitați că rețele din orașul
Constanța, și cine este consilier mai vechi și cetățean mai vechi al orașului Constanța știți  că
sunt rețelele vechi de 70-80-100 de ani. Am înlocuit prin programul ”Montenegru” rețele din
zona Peninsulară, care aveau o vechime, știți foarte bine...sunteți foarte mulți tineri aici, de peste
80 de ani. Deci, este un proiect care se referă strict la înlocuire de rețele de apă, înlocuire de
rețele de canalizare, extindere de rețele de apă în zone noi construite, de care vorbea și domnul
primar. Nu facem nimic altceva. De ce s-a diminuat, domnule primar, dați-mi voie, valoarea
municipiului Constanța, valoarea proiectului. Consultantul care a venit, și care ne monitorizează
acest proiect, a scos din cadrul municipiului Constanța, și a dat către județ, lucările pe stațiile de
epurare, pe complexele mari de apă, chit că ele aparțin de orașul Constanța, pentru că ele
deservesc și alte localități. Din cauza aceasta s-a diminuat, dar nu am diminuat cu nimic
interesele pe care trebuie să le acordăm municipiului Constanța. Dacă aveți alte întrebări, vă
răspund.

Se fac comentarii în sală. (Nu, mulțumim! La vot.)

D-na Cristina-Andreea Văsii
Două secunde, să discutăm și noi?!

Dl.Victor Constantin
Din partea constănțenilor, să știți că beneficiu ar fi și umblatul la facturi!

D-na Irinela Nicolae
Să înțeleg că aveți nevoie de un minut? Da, poate...

D-na Cristina-Andreea Văsii
Da, da, da.

Se fac comentarii în sală. (Doamna președintă, poate supuneți la vot dacă suntem de
acord...)

D-na Irinela Nicolae
Îmi cer scuze! Vă rog să reveniți, să supunem la vot...
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Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău
Nu, nu, nu. Nu, hotărârea.

Se fac comentarii în sală.

D-na Irinela Nicolae
Nu, pentru această pauză. Cine este pentru pauza invocată?

Se fac comentarii în sală.

D-na Irinela Nicolae
Cine este împotrivă?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Sunteți la egalitate...

Se fac comentarii în sală.

D-na Irinela Nicolae
Cine se abține? Vă rog! Haideți, că sunt lucruri pe care le puteți...hotărî. Vă mulțumesc!

Se fac comentarii în sală.

D-na Cristina-Andreea Văsii
Și de cîte voturi era nevoie pentru pauză?

Se fac comentarii în sală.

D-na Irinela Nicolae
Haideți să încheiem frumos. Mâine este ziua copilului. Da, am reținut. Supun atenției

dumneavoastră proiectul de pe ordinea suplimentară:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor

tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul Constanța prin Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA
SA Constanța în perioada 2014-2020 (versiunea martie 2017).”

- inițiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Toată lumea, până la urmă.

D-na Irinela Nicolae
Cine este împotriv? Se abține cineva? Vă mulțumesc frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru.
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D-na Irinela Nicolae
Să aveți o zi frumoasă, mâine, alături de copii!

Dl.Decebal Făgădău
La mulți ani, copiilor dumneavoastră!

D-na Irinela Nicolae
Și la mulți ani, copiilor dumneavoastră! Vă mulțumesc pentru participare!


