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 Încheiat astăzi, 14.10.2019 ora 1200, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 4224/10.10.2019. 
 La ședință participă: 24 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absenți 
fiind: dl. Gavrilă Florin Tudor, dl. Mihăilescu Cristian, dl. Popescu George-Andrei), 
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 Perordin, 
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 extraordinară, luni, 14 octombrie 2019. Stimați 
colegi, avem pe ordinea de zi 7 proiecte și o ordine de zi suplimentară cu un singur 
proiect. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 1: ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2019” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
8 voturi împotrivă (d-na Mihaela Andrei, d-na Adriana Arghirescu, d-na Adriana 
Teodora Câmpeanu, dl. Avătavului Costin Valeriu, dl. Tulică Marius, dl. Solomon 
Ioan, d-na Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina) și 15 voturi pentru. 
Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 2: ”Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului 
public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA şi 
atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanţa” 
iniţiator: 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. 3: ”Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului local pentru 
populaţie al energiei termice furnizată în SACET de către RADET Constanţa 
pentru perioada 01.11.2019-30.04.2020 în municipiul Constanţa” iniţiator: 
primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Adriana Arghirescu 
Acest proiect prin care se diminuează gigacaloria pentru populație pentru perioada 
de iarnă, este din punctul nostru de vedere un proiect discriminatoriu pentru că 
ajută numai categoria acelor locuitori care beneficiază de sistemul centralizat de 
încălzire pe de o parte, pe de altă parte acordarea unei subvenții fără a face o 
analiză asupra veniturilor acestor familii care beneficiază de subvenții, este iarăși 
din punctul nostru de vedere o cheltuire a banului public nerațional. Mulțumesc.  
 
Dl. Dede Perodin 
Supun la vot punctul nr. 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
8 abțineri (d-na Mihaela Andrei, d-na Adriana Arghirescu, d-na Adriana Teodora 
Câmpeanu, dl. Avătavului Costin Valeriu, dl. Tulică Marius, dl. Solomon Ioan, d-na 
Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina) și 15 voturi pentru. Proiectul a 
trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 4: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între Gara CFR şi 
staţiunea Mamaia” şi a cheltuielilor aferente” iniţiator: 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. 5: ”Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din 
inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 
Constanţa” iniţiator: 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. 6: ”Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilităţii HCL nr. 
269/2016 privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanţa în 
Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Dobrogea” Constanţa” iniţiator: 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. 7: ”Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL 
nr. 50/2018 cu un membru provizoriu, reprezentant al Ministerului 
Finanţelor Publice în Consiliul de administraţie al Regiei Autonome de 
Transport în Comun Constanţa” iniţiator: primar Decebal Făgădău. 
Aici avem buletine de vot.  
Cu acordul dumneavoastră putem trece la punctul de pe ordinea suplimentară?  
Punctul nr. 1: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de 
Cooperare între Municipiul Constanţa, judeţul Constanţa din România şi 
Municipiul Solidaridad, Statul Quintana Roo din Statele Unite Mexicane” 
iniţiator: primar Decebal Făgădău. 
 
D-na Raluca-Andreea Trandafir 
Care sunt beneficiile acestei înțelegeri?  
 
Dl. Decebal Făgădău 
Sărut-mâna, bună ziua! În urmă cu mai bine de un an de zile am primit o solicitare, 
de fapt două solicitări din Statele Unite Mexicane, două destinații turistice de 
renume: Acapulco și Playa del Carmen. Playa del Carmen nu funcționează de sine 
stătător și este parte a unei provincii care se numește Solidaridad și astăzi Playa 
del Carmen este destinația turistică numărul 1 a Americii centrale; de asemenea 
am avut o convorbire telefonică cu d-na primar și am apreciat foarte mult că o 
dată cu schimbarea la nivel de președinte, la nivelul Statelor Unite Mexicane, 
deschiderea internațională arătată este una fără precedent. În momentul de față 
sunt investiții de aproape 1 miliard de dolari în Playa del Carmen. Playa del Carmen 
este înfrățit, de fapt provincia Solidaridad este înfrățită cu Miami din Statele Unite 
și tocmai de aceea am încercat să facem o triangulație după cum ați văzut. De 
curând s-a întors din Statele Unite o delegație condusă de domnul viceprimar 
Costin Răsăuțeanu, care a semnat memorandumul de înțelegere pentru înfrățirea 
Fort Lauderdale din Florida care este în imediata vecinătate a Miami și municipiul 
Constanța. A fost o delegație foarte bine primită, iar pentru săptămâna aceasta, la 
sfârșit dacă nu mă înșel, în Playa del Carmen va fi o conferință internațională la 
care va participa președintele Statelor Unite Mexicane și reprezentanți ai 
autorităților locale din întreaga lume. Am primit această invitație cu bucurie, din 
păcate agenda nu îmi va permite să particip acolo, tocmai de aceea am delegat-o 
pe d-na Cornelia Petcu ca în numele municipiului Constanța să fie prezentă la 
această conferință internațională, în cadrul căreia se vor semna mai multe acorduri 
de cooperare, mai multe memorandumuri. Așa că mă bucur că zona noastră este 
cunoscută la nivel mondial ca o destinație turistică magnet, o destinație turtistică 
ce o dată a rămas în numele, în conștiința turiștilor nu doar din România, stațiunea 
Mamaia și mai nou municipiul Constanța fiind și redevenind destinații turistice 
puternice. Așa că, pe componenta aceasta de promovare comună: Miami, Playa 
del Carmen, Constanța, cred că este un demers corect sănătos și încă o dată cred 
că toată lumea a înțeles linia către vest pe care am abordat-o în acest mandat. 
Așa că, mi se pare o cursivitate a demersului de înfrățire Fort Lauderdale, 
următoarea destinație este Playa del Carmen, vom vedea, voi avea o întâlnire cu 
excelența sa domnul ambasador al Statelor Unite Mexicane să vedem dacă mai 
este de actualitate propunerea de înfrățire cu Acapulco, dar deocamdată cred că 



închidem un triunghi de destinații bine cunoscute la nivelul întregii planete, Miami, 
Playa del Carmen și Constanța – Mamaia. Mulțumesc.  
 
Dl. Dede Perodin 
Mulțumim și noi. Dacă aveți observații? Supun la vot proiectul de pe ordinea de zi 
suplimentară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. Proiectul a trecut. A venit si dl. Pîrvulescu.  
 
Dl. Dede Perodin 
La proiectul nr. 7 rezultatul votului: dl. Cristian Radu Bălan 22 de voturi pentru, 1 
vot împotrivă. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă 
mulțumesc. 
 
D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Declar ședința închisă și vă dorim o zi frumoasă!  
 
 
 
 
 
     PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
            Dede Perodin        SECRETAR, 
                              Marcela Enache 
 

 


