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ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 12.03.2018 orele 15°°, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
al municipiului Constanţa.

La ședință participă: 21 de consilieri din 27 de consilieri în funcție, dl.primar
Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de
specialitate  al primarului şi reprezentanţi ai mass-mediei. Ședința este publică și este
condusă de domnul consilier Merdinian Liviu , conform HCL nr..

Dl. Liviu Merdinian
Bună ziua! Bine ați venit! Ne pregătim de ședința consiliului local, astăzi 12 martie

2018, ședință extraordinară. Dau cuvântul doamnei secretar pentru confirmarea prezenței.

D-na Marcela Enache
Bună ziua! Precizez, sunteți 21 de consilieri prezenți, 6 absenți, ședința este

statutară.

Dl. Liviu Merdinian
Bun, ședința este statutară, supunem la vot ordinea de zi, avem un singur punct pe

ordinea de zi și un punct pe ordinea suplimentară.
”Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța,

b-dul 1 Mai nr.101, lot 1, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul
public al statului în vederea transmiterii în administrarea Ministerului Apărării Naționale„.
Supunem la vot. Toata lumea de acord cu convocatorul?

D-na Marcela Enache
Ordinea de zi adică.. se supune aprobării.

Dl. Liviu Merdinian
Toată lumea de acord? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
Unanimitate pentru aprobarea ordinii de zi.

Dl. Liviu Merdinian
Și pentru ordinea suplimentara, avem: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea și

completarea HCL nr. 398/2017 privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de
delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public de
dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța, a caietului de
sarcini, acordului cadru și contractului subsecvent„.
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Dacă nu sunt discuții, cine este de acord pentru aprobare? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
21 de voturi pentru.

Dl. Liviu Merdinian
Revenim la punctul nr. 1 pe ordinea de zi și facem referire la:”Proiect de hotărâre

privind transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, b-dul 1 Mai nr.101, lot 1,
din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului în vederea
transmiterii în administrarea Ministerului Apărării Naționale„.
Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
21 de voturi pentru.

Dl. Liviu Merdinian
Trecem la punctul de pe ordinea suplimentară și anume: ”Proiect de hotărâre pentru

modificarea și completarea HCL nr. 398/2017 privind aprobarea studiului de fundamentare
a deciziei de delegare a gestiunii prin contract de achiziție publică privind serviciul public
de dezinsecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul Constanța, a caietului de
sarcini, acordului cadru și contractului subsecvent„.
Supunem la vot, dacă sunt discuții în prealabil, dacă nu... Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?

D-na Marcela Enache
21 de voturi pentru.

Dl. Liviu Merdinian
Ordinea de zi s-a epuizat, declarăm ședința închisă. Mulțumim!

.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Liviu Merdinian SECRETAR,

Marcela Enache


