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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
   
 Încheiat astăzi, 30.09.2019 orele 1100, în şedinţa ordinară a Consiliului local 
al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 4062/24.09.2019. 
 La ședință participă: 23 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absenți 
fiind: d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na Trandafir 
Raluca Andreea, dl. Papuc Cătălin Florin), dl. primar Decebal Făgădău, d-na 
secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate al 
primarului şi reprezentanţi ai mass-media. Ședința este publică și este condusă de 
domnul consilier local Dede Perodin, conform HCL nr.303/31.07.2019. 
 
Dl. Dede Perodin 
Sărut-mâna doamnelor, bună ziua domnilor! Se convoacă Consiliul local al 
municipiului Constanța în ședință ordinară, luni 30 septembrie 2019. Vă rog să 
ascultăm imnul României și al Dobrogei. Domnul Iulian Bratu. 
 
Se intonează imnul României și imnul Dobrogei. 
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumim! Doamna Enache, prezența.  
 
D-na Marcela Enache 
Sunt prezenți 23 de consilieri, 4 absenți.  
 
Dl. Dede Perodin 
Sunt prezenți 23 de consilieri și 4 absenți. Sunt 3 înscrieri la cuvânt: dl. 
Trandafilidis, dl. Belu Sorin și dl. Hrițuleac Marius. Pe ordinea de zi au fost 61 de 
proiecte, se retrag proiectele 37, 38, 43 și 53, deci rămân 57 de proiecte și ordine 
suplimentară cu 8 proiecte. Supun la vot proiectele. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? Vă mulțumesc.  
 
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru ordinea de zi.  
 
Dl. Dede Perodin 
Supun la vot ordinea suplimentară cu cele 8 proiecte. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? Vă mulțumesc.  
 
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. 
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Dl. Dede Perodin 
Supun la vot înscrierile la cuvânt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă 
mulțumesc.  
Dl. Trandafilidis, 2 minute. 
 
Dl. Trandafilidis Cristian 
Domnule președinte, eu mă retrag de pe listă fiindcă punctul la care voiam să 
vorbesc, 37, s-a retras. 
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumim, dl. Belu Sorin. Vă rog să respectăm regula, 2 minute.  
 
Dl. Sorin Belu 
Bună ziua! Belu Sorin, în legătură cu punctul 18, aș dori să fie retras de pe ordinea 
de zi și am să vă spun argumentele. Acest punct a fost aprobat în comisia 1, 3 și 
5, am depus la Confort Urban să studiez modul de a se face piste pe bulevardul 
Tomis, acum jumătate de oră am primit e-mail de la dânșii că pot să vin să văd. 
Concret pista de biciclete este exact pe trotuar, dus și întors și vreau să vă aduc 
la cunoștință că în București s-a încercat acest lucru, iar poliția a desființat acele 
piste de biciclete.  
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumesc. Domnul Hrițuleac, la fel două minute. 
 
Dl. Marius Hrițuleac 
Marius Hrițuleac – Tomis Bike Constanța. Din punctul meu de vedere, aceste piste 
pe care doriți să le faceți pe bulevardul Tomis, pe trotuar, nu au ce să caute acolo 
pentru că vor fi conflicte între pietoni și bicicliști, rândul nostru trebuie să fie pe 
șosea pentru că noi suntem participanți la trafic, facem parte din trafic ca bicicliști, 
deci nu avem ce să căutăm pe trotuar. Așa cum a zis și dl. Belu mai devreme, au 
fost exemple negative în București și nu numai în București, unde pistele au fost 
făcute pe trotuar și nu au fost benefice pentru absolut nimeni.  
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumesc mult. Intrăm pe ordinea de zi. Proiectul nr. 1: ”Aprobarea 
procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 
Constanţa din data de 31.07.2019”. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă 
mulțumesc.  
 
D-na Marcela Enache 
Avem 22 de voturi pentru. Dl. Zabara a ieșit din sală.  
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 2: ”Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.08.2019”. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
22 de voturi pentru. 
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Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 3: ”Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 22.08.2019”. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
22 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 4: ”Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.08.2019”. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
22 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 5: ”Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 10.09.2019”. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
22 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 6: ”Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 23.09.2019”. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. A intrat dl. Zabara în sală. 
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 7: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de 
Cooperare între Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și 
Orașul Fort Lauderdale, Statul Florida din Statele Unite ale Americii” 
iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 8: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 
76/2017 privind aprobarea aderării municipiului Constanța ca membru al 
Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța” iniţiator 
domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă 
mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
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Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 9: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. a din HCL 
nr. 24/2016 privind aprobarea programului „RESPECT”, iniţiator domnul 
primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
 
D-na Marcela Enache 
D-na Arghirescu dorește să ia cuvântul. 
 
Dl. Dede Perodin 
Vă rog frumos. 
 
D-na Adriana Arghirescu 
Domnule președinte, domnule primar, în proiectul de hotărâre se majorează 
venitul minim pentru care se acordă beneficiile programului ”RESPECT” până la 
1610 lei; în condițiile actuale, venitul minim al unui salariat în concordanță cu 
salariul minim pe economie este de 1263 lei, de aceea noi propunem următorul 
amendament ca veniturile lunare cumulate în sumă netă, care sunt mai mari sau 
mai mici sau aflate la limită de venitul minim pe economie să fie raportul acestui 
program ”RESPECT”.  
 
Dl. Dede Perodin 
Supun la vot amendamentul doamnei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă 
mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
7 voturi pentru amendament (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. 
Avătavului Costin Valeriu, dl. Tulică Marius, dl. Solomon Ioan, d-na Văsii Andreea 
Cristina și dl. Popescu George Andrei) și 16 voturi împotrivă. Nu a trecut 
amendamentul. 
 
Dl. Dede Perodin 
Supun proiectul nr. 9. Îl mai citesc încă o dată: ”Proiect de hotărâre pentru 
modificarea art. 3 lit. a din HCL nr. 24/2016 privind aprobarea programului 
„RESPECT”. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
6 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin Valeriu, dl. Tulică Marius, dl. Solomon Ioan, d-na Văsii Andreea Cristina), 1 
abținere (dl. Popescu Andrei-George) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 10: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 
privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru 
categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța” iniţiator 
domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
 
D-na Marcela Enache 
D-na Arghirescu dorește să ia cuvântul. 
 

D-na Adriana Arghirescu 
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Și aici avem amendament de a introduce în corpul hotărârii un subpunct referitor 
la gratuitate pentru elevi și studenți.  

Dl. Dede Perodin 

Supun la vot propunerea doamnei consilier Arghirescu. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
7 voturi pentru amendament (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. 
Avătavului Costin Valeriu, dl. Tulică Marius, dl. Solomon Ioan, d-na Văsii Andreea 
Cristina și dl. Popescu George Andrei) și 16 abțineri. Nu a trecut amendamentul. 
 
Dl. Dede Perodin 
Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
6 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin Valeriu, dl. Tulică Marius, dl. Solomon Ioan, d-na Văsii Andreea Cristina) și 
17 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 11: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 
anexei la HCL nr. 200/2019 privind aprobarea înființării serviciului social 
pentru persoanele victime ale violenței domestice „Centrul de găzduire 
Sfânta Sofia” în subordinea Direcției generale de asistență socială 
Constanța” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 12: ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2019 ale RAEDPP 
Constanța” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 13: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 
HCL nr. 7/2018 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și 
a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale 
destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor 
proprietari sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate 
foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007” iniţiator domnul primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
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Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 14: ”Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de 
locuit din fondul locativ” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 15: ”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 146/2018 
privind repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință” 
iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 16: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 
HCL nr. 323/2015 privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă 
destinație decât aceea de locuință, modificată și completată prin HCL nr. 
208/2016” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 17: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 
HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de 
locuit, modificată și completată prin HCL nr. 207/2016” iniţiator domnul 
primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 18: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenție aferente obiectivului  de investiții „Lucrări de intervenții și 
modernizare B-dul Tomis, pe sectorul cuprins între B-dul Mamaia și str. 
Ion Rațiu, municipiul Constanța” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
6 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin Valeriu, dl. Tulică Marius, dl. Solomon Ioan, d-na Văsii Andreea Cristina) și 
17 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
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Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 19: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de 
fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu - 
Casa de Cultură” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 20: ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 
art. 2 din HCL nr. 515/2018 privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul  de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului 
Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Constanța” iniţiator domnul primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 21: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 86 mp situat în 
municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 2, în favoarea numiților Talpeș 
George-Giuliano și Talpeș Maria Cristina” iniţiator domnul primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 22: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 30 mp situat în 
municipiul Constanța, str. Mircea cel Bătrân nr. 1, în favoarea numiților 
Talpeș George-Giuliano și Talpeș Maria Cristina” iniţiator domnul primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 23: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 136 mp situat 
în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 310C, Piața Tomis 3, zona Punct 
Termic 117, în favoarea numitei Andronache Mariana” iniţiator domnul 
primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
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Punctul nr. 24: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 648 mp situat 
în municipiul Constanța, str. Olteniei nr. 25, în favoarea societății Dia Auto 
SRL” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 25: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 555 mp situat 
în municipiul Constanța, str. Hatman Arbore nr. 45E, în favoarea societății 
Dinu-Z-Prestcom SRL” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 26: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 53 mp situat în 
stațiunea Mamaia, grup sanitar Albatros, zona Club Castel, în favoarea 
societății D&D Mixt Com SRL” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 27: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat 
în stațiunea Mamaia, zona Cazino Castel, în favoarea societății Lord Unic 
SRL” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. 
 
D-na Marcela Enache 
Avem o abținere anunțată - d-na Nicolae Irinela. Supuneți la vot. 
 
Dl. Dede Perodin 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin Valeriu, dl. Tulică Marius, dl. Solomon Ioan, d-na Văsii Andreea Cristina și 
dl. Popescu George Andrei), 1 abținere (d-na Nicolae Irinela) și 15 voturi pentru. 
Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 28: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 
privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de administrare a domeniului public şi privat de interes local din 
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municipiul Constanţa” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
 
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 29: ”Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil 
aflat în domeniul public al municipiului Constanța, situat în bd. Tomis nr. 
425, lot 112, în vederea înscrierii în cartea funciară” iniţiator domnul primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 30: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de 
terenuri dintre Municipiul Constanța și societatea Impact Developer & 
Contractor SA” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 31: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de 
terenuri dintre Municipiul Constanța și societatea CT VMA Construcții SRL” 
iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 32: ”Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 
Constanța” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. 
 
D-na Marcela Enache 
Avem un amendament aici. Completarea acestui inventar cu încă o poziție, este 
vorba de un imobil-teren de 149 mp situat în bld. Mamaia nr. 459 b, este o 
identificare de teren. Este un amendament, supuneți la vot.  

 

Dl. Dede Perodin 

Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

D-na Marcela Enache 

23 de voturi pentru amendament. 
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Dl. Dede Perodin 

Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

D-na Marcela Enache 

23 de voturi pentru proiectul nr. 32. 

 

Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 33: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor de 
inventar pentru bunuri ce constituie domeniul public al municipiului 
Constanța” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 34: ”Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în 
municipiul Constanța, str. Medeea nr. 25A, din domeniul public al 
municipiului Constanța în domeniul public al județului Constanța” iniţiator 
domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 35: ”Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale 
din HCL nr. 280/2019 privind instituirea dreptului de servitute de trecere 
asupra unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța 
situat în str. Nicolae Kirculescu nr. 42, lot 42” iniţiator domnul primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 36: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Tabla Buții 
FN, în suprafață de 76 mp, către Muhscină Sorin” iniţiator domnul primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctele 37 și 38 au fost retrase. Punctul nr. 39: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în 
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municipiul Constanța, str. Marcus Aurelius nr. 9, în suprafață de 149 mp” 
iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 40: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 159787/21.08.2019 ce stabilește prețul minim de pornire al 
vânzării prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a 
municipiului Constanța, situat în str. Prelungirea Caraiman nr. 2, în 
suprafață de 46 mp, precum și a caietului de sarcini” iniţiator domnul primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 41: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 160857/22.08.2019 ce stabilește prețul minim de pornire al 
vânzării prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a 
municipiului Constanța, situat în str. Mihai Eminescu FN, în suprafață de 
180 mp, precum și a caietului de sarcini” iniţiator domnul primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 42: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 178506/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al 
bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. 
Tabla Buții, zona Faleză Nord, în suprafață de 109 mp, în vederea vânzării 
directe către Ilie Ionuț” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul 43 a fost retras. Punctul nr. 44: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea raportului de evaluare nr. 181266/19.09.2019 în vederea 
stabilirii cuantumului chiriei pentru închirierea de către UAT Constanța a 
spațiului aferent Grădiniței cu program prelungit „Mica Sirenă” și 
prelungirea contractului de închiriere nr. 117569/02.09.2014, adiționat” 
iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 



12 
 

Punctul nr. 45: ”Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului 
local de urbanism aferent Planului urbanistic general în ceea ce privește 
prevederile zonelor de reglementare ZRL4 și ZRL5” iniţiator domnul primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 46: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
zonal pentru zona delimitată de str. av. Vasile Craiu, str. Transilvaniei, str. 
Romeo Popescu și str. Podului, inițiator Olteanu Claudiu Constantin” 
iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 47: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
de detaliu - construire vilă turistică, stațiunea Mamaia, zona Hotel Condor, 
investitor Pacea Ion” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 48: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
de detaliu - construire locuință individuală, str. Dorului nr. 117B lot 1 - 
117C lot 2, investitor Trandafirescu Iulian Ioan” iniţiator domnul primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 49: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
de detaliu - consolidare și supraetajare locuință individuală S+P, str. 
Steagului nr. 28, investitor Abdul Ghiuler” iniţiator domnul primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 50: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
de detaliu - construire ansamblu rezidențial, str. Genova nr. 6, investitor 
SC Black Sea Estate SRL” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
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1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 51: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
de detaliu - construire locuință individuală, str. Brazdei nr. 19E, investitor 
Stancu Mariana” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
                                                                   
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 52: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic 
de detaliu - construire imobil alimentație publică și cazare, stațiunea 
Mamaia, zona Cazino, terasa 7-8, investitor SC Edilservis SRL” iniţiator 
domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul 53 a fost retras. Punctul nr. 54: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire locuință unifamilială, 
al. Licurici nr. 4, investitor Roibu Daniel Asdrubal” iniţiator domnul primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 55: ”Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 
249/2008 privind modificarea HCLM nr. 401/2005 pentru aprobarea 
documentației PUD - lotizare pentru locuințe, zona Căminului de 
pensionari” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri?  
  
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 56: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
contractului de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea 
apărării intereselor Municipiului Constanța prin primar, Primarului 
municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului 
Constanța în dosarul civil nr. 2711/99/2016 aflat pe rolul Curții de Apel 
Iași, precum și în litigiile generate de derularea raporturilor contractuale 
cu SC Polaris M Holding SRL nr. 125251/29.09.2017, până la data de 
03.11.2019” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
  
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
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Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 57: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 261/2019 
privind desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de 
Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvență” iniţiator 
domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 58: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii 
președintelui Consiliului de administrație al SC Confort Urban SRL să 
îndeplinească toate formalitățile necesare la Oficiul Registrului 
Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța” iniţiator domnul primar 
Decebal Făgădău. Aici sunt buletine de vot.  
În urma votului la punctul nr. 58: pentru dl. Claudiu George Rădulescu 22 de voturi 
pentru și 1 vot împotrivă. Supun la vot proiectul nr. 58. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

 

D-na Marcela Enache 

23 de voturi pentru.  

 

Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 59: ”Proiect de hotărâre privind reînnoirea mandatului unui 
membru din Consiliul de administrație al SC Confort Urban SRL Constanța” 
iniţiator: primar Decebal Făgădău.  

În urma votului, dl. Andrei Florian Constantin a avut 23 de voturi pentru, niciun 
vot împotrivă nicio abținere.  

Supun la vot proiectul nr. 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă 
mulțumesc. 

 

D-na Marcela Enache 

23 de voturi pentru.  

 

Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 60: ”Proiect de hotărâre privind acordul de numire a persoanei 
propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la Regia 
Autonomă de Distribuire a Energiei Termice Constanța din cadrul 
procedurii de insolvență” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău.  
În urma votului, d-na Ciortan Angela 22 de voturi pentru și 1 vot împotrivă. 
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Supun la vot proiectul nr. 60. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă 
mulțumesc. 

 

D-na Marcela Enache 

23 de voturi pentru.  

 

Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 61: ”Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor pentru 
accesul la locuințele construite prin programul ANL destinate închirierii, 
stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și 
repartizarea locuințelor pentru tineri” iniţiator domnul primar Decebal 
Făgădău. Avem buletine de vot.  
Rezultatul votului la punctul 61: 
- Dl. viceprimar Răsăuțeanu Costin Ioan – 22 voturi pentru; 
- Dl. Dede Perodin – 22 voturi pentru; 
- Dl. Mihăilescu Cristian – 22 voturi pentru; 
- Dl. Papuc Cătălin – 22 voturi pentru; 
- D-na Văsii Cristina – 22 voturi pentru; 
- D-na Zană Aurora - 22 voturi pentru. 
La fiecare avem câte 1 vot împotrivă.  
Supun vot proiectul nr. 61. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 

Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr. 1: ”Proiect de hotărâre privind 
alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea unui sprijin 
financiar Parohiei „Sfântul Antonie cel Mare și Sfântul Iosif Mărturisitorul” 
Constanța” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 2: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfântul Gheorghe” 
Constanța” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 
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Punctul nr. 3: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții Epictet și 
Astion” Constanța” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 4: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Duminica Tuturor 
Sfinților” Constanța” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 5: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii 
Domnului I” Constanța” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 6: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru acordarea unui sprijin financiar Muftiatului Cultului 
Musulman” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri?  
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 7: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru acordarea unui sprijin financiar Parohiei Romano Catolice 
Sfântul Anton Constanța” iniţiator domnul primar Decebal Făgădău. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George Andrei) și 22 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Dede Perodin 

Punctul nr. 8: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 
298/2017 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 
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de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic 
Ovidius, Constanța” – actualizare indicatori tehnico-economici” iniţiator 
domnul primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 

Dl. Dede Perodin 

Declar ședința închisă și vă dorim o zi frumoasă!  
 
 
 
 
 
 
        PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
              Dede Perodin        SECRETAR, 
                              Marcela Enache 
                   

 

 


