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 Încheiat astăzi, 30.01.2020 orele 1100, în şedinţa ordinară a Consiliului 

local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 148/22.01.2020. 
 La ședință participă: 24 de consilieri, din 26 de consilieri în funcție (absenți 
fiind: dl. Florea Răzvan Ionuț și dl. Marin Aurelian Marius), 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 Patrichi Teodor, conform HCL 
nr.493/31.10.2019. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Bună ziua doamnelor și domnilor, bine ați venit astăzi la ședința ordinară a 

Consiliului local al municipiului Constanța. D-na secretar vă rog, prezența. 
 

D-na Marcela Enache 
24 de consilieri prezenți, 2 absenți: dl. Florea Răzvan și dl. Marin Aurelian sunt 
plecați din țară, absenți motivat. 

 
Dl. Teodor Patrichi 

Vă mulțumesc. Deci 24 de consilieri prezenți. Înainte de a da drumul ordinii de zi 
vă rog să ne ridicăm să ascultăm intonarea imnului României și imnului Dobrogei 
de către dl. Iulian Bratu – solist al Teatrului de Operă și Balet ”Oleg Danovski”. 

Bine ați venit și domnule președinte al Consiliului Județean Constanța.  
 

Se intonează imnul României și imnul Dobrogei.  
 

Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim domnule Iulian Bratu - solist al Teatrului de Operă și Balet ”Oleg 

Danovski”. 
Avem înscrise două persoane la cuvânt astăzi și invit să ia cuvântul, 3 minute de 

fiecare. Vă rog. 
Îmi cer scuze, supun aprobării – 2 persoane s-au înscris pentru a lua cuvântul. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Vă rog domnul Chesoiu Tudorel, pentru proiectul nr. 48, aveți 3 minute.  
 

Dl. Tudorel Chesoiu 
Domnule președinte, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, am venit 
astăzi în fața domniilor voastre pentru a vă semnala câteva aspecte în legătură 

cu punctul 48 de pe ordinea de zi. La inițiativa domnului primar, vă pregătiți să 
votați o nouă majorare a tarifelor de termoficare. Vă semnalez de la bun început 



că această majorare nu a fost dezbătută public. Este nevoie de o motivare foarte 

clară a acestei scumpiri. Prin proiectul de față, ajutăm CET-ul și RADET-ul să-și 
deconteze niște costuri despre care nu știm nimic, nu știm nici măcar dacă sunt 

reale, nu știm dacă acoperă salarii mai mari decât salariul președintelui țării, așa 
cum am citit în presă că are directorul de la CET. Teoretic, majorarea tarifului 
casnic nu afectează în mod direct populația. Locuitorii vor plăti tot 250 de lei pe 

gigacalorie. În realitate însă, diferența de tarif o suportăm din bugetul orașului, 
prin subvenție. Până acum, am plătit subvenții de aproximativ 15 milioane de 

euro pe an. Cât vom plăti dacă astăzi această majorare va fi aprobată?  
Subvenția este un ajutor doar pentru CET și RADET. Este o iluzie pentru omul de 
rând, pentru că nu rezolvă problema de fond. Nu pe oameni îi ajutați, ci pe cele 

două unități nereformate, care au pierderi imense și care se apropie de un 
faliment previzibil, așa cum vedem că se întâmplă și în alte localități din țară. Nu 

este un lucru peste care să putem trece ușor cu vederea. Aceste subvenții 
reprezintă aproximativ 10% din bugetul orașului. Banii aceștia ar trebui folosiți 
pentru investiții care să schimbe fața orașului, nu irosiți pe subvenționarea unui 

sistem centralizat falimentar și depășit. Pe de altă parte, majorarea tarifului non-
casnic înseamnă facturi mai mari cu 20% pentru agenții economici, pentru școli, 

pentru asociații civice, pentru avocați, pentru cabinete medicale. Dacă aprobați 
proiectul, loviți în mediul de afaceri, loviți în societatea civilă, loviți în școli. Un 

liceu ca Regina Maria de exemplu, atenție, în lunile friguroare plătește 70.000 lei/ 
lună încălzire. După majorare, va plăti 84.000 lei. Chiar nu vi se pare că este 
aceasta o problemă? Lipsa de transparență naște uneori suspiciuni. Aș spune 

chiar și suspiciuni rezonabile. Nu putem să nu observăm că majorarea cerută 
prin acest proiect vine la scurt timp după ce regia noastră de termoficare a 

început să opereze conductele cumpărate de la CET, cu două milioane de lei, anul 
trecut. Trebuie să știți că, o dată cu țevile ruginite, RADET a preluat și personalul 
de la CET care se ocupă de întreținerea acestora și care evident presupune 

cheltuieli suplimentare. Pentru CET a fost o afacere excepțională. A încasat bani 
buni și a scăpat de costurile cu personalul și cu reparațiile. E cât se poate de 

evident că aceste costuri trebuiau scăzute din prețul agentului termic primar 
furnizat de CET. În timp ce noi cheltuim mai mulți bani pentru întreținerea și 
repararea conductelor ruginite, CET-ul ne vinde în continuare agentul termic 

primar la același preț. Cu alte cuvinte, încasează aceiași bani, dar la costuri mai 
mici, iar noi ne pregătim să le dăm subvenții în plus?  

Vă invit domnule primar și domnilor consilieri să mergeți prin Constanța, veți 
vedea km întregi de conducte supraterane, nu mai vorbesc de cele subterane, 
fără izolație, care încălzesc aerul și oamenii străzii. În loc să ceară tarife mai 

mari, RADET trebuie să izoleze conductele și să reducă pierderile. Am propus încă 
de acum 4 ani să renunțăm la acest sistem centralizat de tip comunist și să 

reformăm sistemul de termoficare. Proiectul meu zace și acum în sertarele 
Primăriei. Dar soluția este cât se poate de simplă. Punctele termice trebuie 
transformate în centrale termice pe gaz. În funcție de situație, se pot monta și 

centrale pe gaz de bloc și chiar de scară, acolo unde se impune.  
La momentul de față, potrivit datelor RADET, avem 3 puncte termice care au fost 

transformate în centrale termice pe gaz independente de CET. Iată o situație de 
la care puteți pleca pentru a pune în aplicare... 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Îmi cer scuze, domnule... 

 
 



Dl. Tudorel Chesoiu 

30 de secunde!  
 

Dl. Teodor Patrichi 
Vă rog! 30 de secunde! 
 

Dl. Tudorel Chesoiu 
Mai avem potrivit RADET și 45 de centrale de bloc, care funcționează bine. Aici 

costurile sunt mici, sunt convenabile, sunt competitive. Din păcate, cetățenii care 
beneficiază de acest sistem descentralizat plătesc tot la tariful comun stabilit de 
RADET. Cu alte cuvinte, plătesc și pierderile de pe rețele și acest lucru iar nu 

cred că vi se pare normal. Vă rog să analizați cu chibzuință situația semnalată de 
mine. Datele prezentate de inițiatorul proiectului de hotărâre nu sunt suficiente, 

vă rog să amânați dezbaterea acestei inițiative pentru o ședință viitoare. Până 
atunci, Primăria are obligația să organizeze o dezbatere publică pe tema acestei 
scumpiri, pentru că scumpiți pe buzunarele noastre și legea vă obligă să ne 

consultați. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat!  
 

Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim pentru intervenție. Îl invit pe domnul Oprea Lucian pentru proiectul 

nr. 41. Vă rog domnule Oprea, aveți 3 minute la dispoziție, vă rog să vă 
încadrați. 
 

Dl. Lucian Oprea 
Bună ziua! Domnule președinte, domnule primar, doamnelor și domnilor 

consilieri. Sunt aici în numele rezidenților din Dinamic Residence și exprim poziția 
noastră față de proiectul Mobipark care dorește să construiască, sunt diferite 
nelegalități în ceea ce privește proiectul dânșilor și am expus acestea în scris, cu 

semnăturile rezidenților să le aduc în atenția dumneavoastră cu părivire la acest 
aspect. Am să las documentele, dumneavoastră, spre examinare. Propunem să 

retrageți de pe ordinea de zi acest proiect pentru că nu este făcut în conformitate 
cu cerințele legale. Mulțumesc.  

Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim. Documentele vor rămâne anexă la ordinea de zi. Pe ordinea de zi 

astăzi avem 51 de proiecte. Supun aprobării ordinea de zi. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri?  

 
D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru.  

 
Dl. Teodor Patrichi 

Ordinea de zi fiind aprobată, vom intra în aceasta cu primul proiect: ”Aprobarea 
procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 

Constanţa din data de 19.12.2019”. Supun votului. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru.  

 
 
 



Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 2: ”Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de 
consilier local a domnului Barață Bogdan-Dumitru”.  

 
D-na Marcela Enache 
Rog comisia de validare, procesul-verbal al comisiei și nominalizați domnii 

consilieri.  
 

Dl. Teodor Patrichi 
Doamnelor și domnilor, comisia de validare și-a îndeplinit datoria. Domnul Barață 
Bogdan-Dumitru a fost validat ca și consilier local, îl invit pe acesta în față pentru 

a depune jurământul. Doamnelor și domnilor, vă rog să ne ridicăm în picioare 
pentru depunerea jurământului.  

 
Dl. Barață Bogdan-Dumitru 
Bună ziua! Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot 

ceea ce stă în puterile mele și priceperea mea pentru binele locuitorilor 
municipiului Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!   

 
Dl. Teodor Patrichi 

Domnule Barață, vă rog frumos să luați loc în primele rânduri, alături de colegii 
dumneavoastră consilieri. Supun proiectul nr. 2 în totalitate votului 
dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru și 1 abținere – dl. Barață.  
 
Dl. Teodor Patrichi 

Trecem mai departe la proiectul nr. 3: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019”. Supun votului 

dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

10 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin 
Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. Gavrilă 

Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-na 
Trandafir Raluca Andreea) și 15 voturi pentru.  
 

Dl. Teodor Patrichi 
Suntem 25 de consilieri prezenți după depunerea jurământului domnului consilier 

Barață. Deci 15 voturi pentru, 10 abțineri. Proiectul a trecut.  
Proiectul nr. 4: ”Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea 

Domeniului Public și Privat Constanța”. Supun votului dumneavoastră. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 5: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor 
financiare la 31 octombrie 2019 ale SC Confort Urban SRL, urmare a 



fuziunii prin absorbție cu SC Ecosal SRL (societate absorbită)”. Supun 

votului dumneavoastră proiectul nr. 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 6: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 

433/2019 privind stabilirea valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 
2020”. Vă rog doamna consilier, d-na Arghirescu.  
 

D-na Adriana Arghirescu  
Domnule președinte, domnule primar, acest proiect de hotărâre creează un 

impact bugetar de peste 500.000 Euro prin majorarea valorii tichetelor, 
aproximativ 32.000 de beneficiari. Consilierii Partidului Național Liberal nu vor 
vota acest proiect din două motive: suntem într-un an de criză bugetară și 2. 

acești bani ar putea fi utilizați și pe proiectele care se rostogolesc de 4 ani și pe 
care le-ați asumat la început de mandat și voi da câteva exemple: creșterea 

numărului de locuri în creșe, îmbunătățirea condițiilor din creșe... 
 

Dl. Decebal Făgădău 
Unde ați votat împotrivă!  
 

Se aude din sală: Creșa aceea funcționează!  
 

D-na Adriana Arghirescu 
Nu știu despre ce vorbiți acum, vorbeam despre proiectul dumneavoastră. Da, 
mulțumesc. 

 
Dl. Decebal Făgădău 

Știu că sunteți împotriva programului RESPECT, dar spuneți, asumați-vă : Noi 
PNL votăm împotriva programului RESPECT!   
 

D-na Adriana Arghirescu 
Noi PNL votăm împotriva unui impact bugetar de 500.000 Euro care ar putea fi 

folosiți în alte direcții!  
 
Dl. Teodor Patrichi 

Mulțumim pentru clarificări. Supun la vot proiectul nr. 6. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
10 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 

Costin Valeriu, dl. Barață Bogdan -Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. 
Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-

na Trandafir Raluca Andreea) și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Teodor Patrichi 

Trecem la proiectul nr. 7: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local 

de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin 



concesiune în municipiul Constanța”. Supun la vot proiectul nr. 7. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 8: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului 

stradal al municipiului Constanța„. Supun la vot. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 

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

 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 9: ”Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor 

financiar doamnei Marinovschi Laura”. Supun la vot. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 10: ”Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de 
locuit din fondul locativ”. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 11: ”Proiect de hotărâre privind repartizarea spaţiului cu 
altă destinație decât aceea de locuință situat în Constanța, bd. Ferdinand 
nr. 49”. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 12: ”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 
401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele 

construite prin programul ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor 
pentru tineri, situate pe raza municipiului Constanța”. Supun la vot. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 13: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 

148/2019 privind modificarea și completarea HCL nr. 49/2019 privind 
stabilirea nivelului chiriilor şi subvenționarea acestora, ca urmare a 



repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, republicată, 

situate pe raza municipiului Constanța”. Supun la vot. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 

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

 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 14: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
149/2019 privind modificarea şi completarea HCL nr. 48/2019 privind 
stabilirea nivelului chiriilor şi subvenţionarea acestora, ca urmare a 

repartizării locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care 
urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în 

baza OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanta”. Supun la 
vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 15: ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de 
acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
local al municipiului Constanța pentru anul 2020„. Supun la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 16: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali 
pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de 
asistență socială Constanța pentru anul 2020”. Supun la vot. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 17: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului 
pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2020”. Supun la vot. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 18: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 
Municipiului Constanța ca partener în cadrul proiectului „CLARINET - 

Communication of Local Authorities for Integration in European Towns” 



și a cofinanțării aferente proiectului”. Supun la vot. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 
 

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

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 19: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea 
municipiului Constanța în baza Legii nr. 421/2002„. Supun la vot. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 20: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța”. Supun 

la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
11 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin 
Valeriu, dl. Barață Bogdan -Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. 

Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-
na Trandafir Raluca Andreea și dl. Popescu George-Andrei) și 14 voturi pentru. 

Proiectul a trecut.  
 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 21: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, 
statului de funcții, Regulamentului de organizare și funcționare și a 

Regulamentului de ordine interioară ale RADET Constanța”. Supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 22: ”Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 1 

și nr. 3 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariului de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Constanța și din serviciile publice 
aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța„. Supun la 
vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 23: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin 
concurs a unor posturi vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase Constanța”. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 



D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 24: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
statului de funcții al Muzeului de Artă Populară Constanța”. Supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 25: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al RAEDPP Constanța, precum și a 
organigramei și numărului de personal al acesteia„. Supun la vot. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 26: ”Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului 

Constanța”. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 27: ”Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile 

situate în municipiul Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în 
administrarea Consiliului local al municipiului Constanța”. Supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 28: ”Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat 
în municipiul Constanța, str. Traian, scuar Tribunal, lot 1, Monumentul 

Eroilor, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public 
al statului„. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 29:  ”Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului 

situat în municipiul Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela 
A1016/12, din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța 

în administrarea RAEDPP Constanța”. Supun la vot. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 



D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 30:  ”Proiect de hotărâre privind emiterea acordului 
Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune a 

imobilului situat în municipiul Constanța, str. Fragilor nr. 7”. Supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

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

 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 31:  ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 139 mp situat 
în municipiul Constanța, str. Sandu Aldea nr. 53A, în favoarea numiților 

Bulgaru Marius și Maican Viorica”. Supun la vot. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 32:  ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia 

nr. 284, lotul 2, în suprafață de 648 mp, ocupat parțial de activul deținut 
în proprietate de către SC Blanc Leader SRL”. Supun la vot. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 33:  ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, 

str. Topolog nr. 7A, în suprafață de 177 mp”. Supun la vot. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
11 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin 

Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. Gavrilă 
Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-na 
Trandafir Raluca Andreea și dl. Popescu George-Andrei) și 14 voturi pentru. 

Proiectul nu a trecut.  
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 34:  ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, 

str. Ecaterina Teodoroiu nr. 6, în suprafață de 135 mp”. Supun votului 
proiectul nr. 34. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
 



D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 35:  ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 242786/16.12.2019 ce stabilește prețul de vânzare al 

bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, 
situat în str. Zorelelor nr. 39B, în suprafață de 10 mp, în vederea vânzării 

directe către Ionescu Bogdan Liviu”. Supun la vot. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 

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

 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 36: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 

evaluare nr. 249126/30.12.2019 ce stabilește prețul de vânzare al 
bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, 

situat în str. Mugurului nr. 63, în suprafață de 36,29 mp, în vederea 
vânzării directe către Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana”. Supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 37: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 10501/20.01.2020 ce stabilește prețul de vânzare al 

bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului Constanța, 
situat în str. Ștefan cel Mare nr. 65, în suprafață de 410 mp, în vederea 

vânzării directe către Stancă Constanța și Stancă Niculae„. Supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 38: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

urbanistic zonal pentru zona delimitată de al. Marathon, al. Olympia, al. 
Salamina și bd. Mamaia, inițiator SC Gamaro Construct SRL„. Supun la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

11 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin 
Valeriu, dl. Barață Bogdan -Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. 

Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-
na Trandafir Raluca Andreea și dl. Popescu George-Andrei) și 14 voturi pentru. 
Proiectul a trecut.  

 
 

 
 



Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 39: ”Proiect de hotărâre privind detalierea Regulamentului 
local de urbanism aferent Planului urbanistic general al municipiului 

Constanța”. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

10 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin 
Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. Gavrilă 

Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-na 
Trandafir Raluca Andreea) și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 40: ”Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru 

acord unic în structura Arhitectului Șef din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Constanța”. Supun la vot. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 41: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic de detaliu - construire ansamblu rezidențial, Palazu Mare - 

zona Complex comercial TOM, investitor SC Mobipark SRL”. Supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
11 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin 

Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. Gavrilă 
Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-na 

Trandafir Raluca Andreea și dl. Popescu George-Andrei) și 14 voturi pentru. 
Proiectul a trecut.  
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 42: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă cu spațiu 
comercial la parter, bd. 1 Mai nr. 44, investitor SC Dakonis Imobiliar 
SRL„. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

11 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin 
Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. Gavrilă 
Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-na 

Trandafir Raluca Andreea și dl. Popescu George-Andrei) și 14 voturi pentru. 
Proiectul a trecut.  

 
Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 43: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

urbanistic de detaliu - construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 
425 parcela 287 - lot 17, investitor SC C&D Apartaments Residence 2017 

SRL”. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 



D-na Marcela Enache 

11 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin 
Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. Gavrilă 

Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-na 
Trandafir Raluca Andreea și dl. Popescu George-Andrei) și 14 voturi pentru. 
Proiectul a trecut.  

 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 44: ”Proiect de hotărâre privind punerea în executare a 
sentinței civile nr. 1894/05.12.2018, pronunţată în dosarul civil nr. 
8178/118/2017, rămasă definitivă, referitoare la HCL nr. 165/2017”. 

Având în vedere că este punere în executare a unei sentințe civile definitive, 
doamna secretar, va fi vot uninominal, vă rog să îl votați. 

 
D-na Marcela Enache 
Da, nominal va fi. Se va consemna în procesul-verbal. 

 
Dl. Teodor Patrichi 

Supun la vot proiectul nr. 44. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
Avem 4 abțineri (dl. Cantaragiu Secil Givan, dl.  Papuc Cătălin-Florin , dl. Zabara 
Alexandru și dl. Popescu George-Andrei) și 21 de voturi pentru. Proiectul a 

trecut.  
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 45: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic de detaliu - centru multifuncțional, Palazu Mare - Popas 

Cișmea, investitor SC Pet Communications SRL”. Supun la vot. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
1 abținere (dl. Popescu George-Andrei) și 24 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 46: ”Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale 
din art. 3 al HCL nr. 529/2018„. Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

10 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. 
Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-

na Trandafir Raluca Andreea) și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Teodor Patrichi   
Proiectul nr. 47: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției 
serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică în domeniul 

contenciosului administrativ, în vederea apărării intereselor Municipiului 
Constanța prin primar, Primarului municipiului Constanța, precum și ale 

Consiliului local al municipiului Constanța„. Supun la vot. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 



D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 48: ”Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local 
practicat de către RADET Constanța, începând din 01.01.2020 pentru 

energia termică destinată consumului populației (casnic) și pentru 
energia termică destinată consumatorilor noncasnici”. Vă rog, d-na 

Arghirescu, d-na consilier local.  
 
D-na Adriana Arghirescu 

Domnule președinte, domnule primar, acum 6 luni de zile am votat un 
amendament la solicitarea dumneavoastră, prin care am achiziționat conducta de 

transport de agent termic cu asumarea că în termen de 6 luni de zile, adică până 
la sfârșitul anului, vom depune un proiect pe fonduri europene, prin care vom 
beneficia de 65 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice. De 

asemenea, tot atunci ați spus că așteptăm un plan concret de măsuri și un 
orizont de timp în care într-adevăr această creștere a eficienței energetice să 

producă efecte. În acest moment suntem în situația de a lua o decizie într-adevăr 
pe baza unor documente solicitate de CET de a crește tariful la gigacalorie, dar 

de fapt noi în acești 4 ani nu am făcut nimic altceva decât să creștem sistematic 
prețul gigacaloriei fără o perspectivă. De aceea, consilierii Partidului Național 
Liberal nu vor mai vota niciun fel de astfel de proiect, până când nu vom avea 

acest plan de măsuri concret și orizontul de timp de implementare a acestuia. 
Mulțumesc. 

 
Dl. Teodor Patrichi 
Vă mulțumim, d-na consilier. Dau cuvântul domnului primar.  

 
Dl. Decebal Făgădău 

Sărut-mâna doamnelor și domnilor, d-na consilier, sunt dezamăgit, îmi dau 
seama că nu știți ce ați votat. În primul rând nu ați votat un amendament, ci un 
proiect de hotărâre privind cumpărarea rețelei primare de transport a agentului 

termic pe raza municipiului Constanța, deci un proiect de hotărâre de sine 
stătător. Tot în ședința Consiliului local ați votat un plan concret de acțiune cu 10 

pași enumerați, născuți, nu din mintea primarului sau din experiența unor 
consilieri actuali sau foști, ci din mintea specialiștilor; dacă nu vă aduceți aminte, 
voi avea grijă să vă pun la dispoziție documentele pe care le-ați aprobat. Noi nu 

majorăm prețul așa că vrem noi, ci că există o instituție a statului, se numește 
Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, căreia 

Electrocentrale Constanța i s-a adresat cu justificări legale și a cerut o majorare a 
tarifului, este aprobată de ANRE. Acum, eu vin în fața dumneavoastră cu acest 
proiect de hotărâre doar pentru că din punct de vedere formal mă obligă legea, 

nu înseamnă că noi ne substituim instituției specializate a statului să aprobe 
tariful în domeniul energetic. Dacă vă interesează ce am făcut de când am 

cumpărat rețeaua de la CET, vă pot spune. Pentru că am redus pierderile de la 
390 mc/h la 270 mc erau azi cu avarii 41 până astăzi, 41 de avarii, asta ne arată 
că cei de la Electrocentrale nu din rea voință, ci pentru că nu aveau resurse, nu 

au putut să gestioneze corect rețeaua de transport primar; știți foarte bine că ei 
sunt sub tutela Guvernului.  

Legat de depunerea de proiect în vederea obținerii de fonduri europene, nu știu 
dacă sunteți la curent, dar aveți Guvern; a venit exact la sfârșitul anului și noroc 



că acolo este un domn foarte serios, dl. ministru Boloș care știe despre ce 

vorbește, întâmplător este din Oradea, exact modelul pe care îl implementăm la 
Constanța, deci dumneavoastră de acum înainte nu votați împotriva doar a 

constănțenilor, sau a RADET, sau a Electrocentrale, sau ce vă imaginați, votați de 
fapt împotriva proiectului domnului primar PNL Ilie Bolojan de la Oradea, pentru 
că noi facem exact același lucru pe care l-au făcut cei de la Oradea.  

Orice vreți dumneavoastră să îmi spuneți legat de absorbția de fonduri europene 
vă rog, dacă aveți un culoar mai rapid, către ministrul dumneavoastră, 

deschideți-mi-l și mie, că eu nu operez aici în interes propriu, ci în interesul 
constănțenilor, am toate proiectele pregătite, așa cum le-am achiziționat după 
cum știți de la Electrocentrale, și bineînțeles din banii constănțenilor; așa că una 

peste alta, declarația dumneavoastră politică se alătură intervenției de la început, 
vă rog să vă faceți conferințele de presă la sediul partidului, este mai decent așa. 

Mulțumesc! 
 
D-na Adriana Arghirescu 

Mulțumesc și eu, domnule primar pentru aceste clarificări care de fapt ar fi 
trebuit să vină mai de mult pentru că ...  

 
Dl. Decebal Făgădău 

Doamnă, sunt mereu dar nu le înțelegeți!  
 
D-na Adriana Arghirescu 

De fapt toate aceste eforturi ale dumneavoastră au dus într-un singur sens: la 
creșterea gigacaloriei ... 

 
Dl. Decebal Făgădău 
Populația plătește 250 lei doamnă, stați liniștită!  

 
D-na Adriana Arghirescu 

Și subvenția? Și agenții economici?  
 
Dl. Teodor Patrichi 

Vă mulțumim pentru clarificări. Supun la vot proiectul nr. 48. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
2 abțineri (dl. Barață Bogdan Dumitru și dl. Popescu George Andrei), 9 voturi 

împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin 
Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. 

Tulică Marius, d-na Văsii Cristina Andreea, d-na Trandafir Raluca Andreea) și 14 
voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Proiectul nr. 49: ”Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5.1 lit. p) 

din anexa la HCL nr. 261/2019 privind desemnarea administratorului 
special al Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul 
procedurii de insolvență”. Supun la vot proiectul nr. 49. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abțineri? 
 

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



Dl. Teodor Patrichi 

Proiectul nr. 50: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la 
HCL nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al municipiului Constanța”. 
 

D-na Marcela Enache 

Avem buletin de vot aici. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Sunt buletine de vot. Se împart buletinele de vot. 
 

Dl. Teodor Patrichi 
Până vin rezultatele, voi da citire și proiectului nr. 51: ”Proiect de hotărâre 

privind alegerea președintelui de ședință”. Dacă sunt propuneri? Vă rog, 
domnule viceprimar Răsăuțeanu. 
 

Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu 
O propunem pe d-na consilier local Irinela Nicolae. 

 
Dl. Teodor Patrichi 

Mai sunt și alte propuneri? Supun votului nominalizarea făcută pentru doamna 
consilier local Irinela Nicolae. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 

D-na Marcela Enache 
1 abținere (d-na Nicolae Irinela) și 24 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 

 
Dl. Teodor Patrichi 
Au venit și rezultatele votului. Până atunci, că v-ați întors la locul dumneavoastră 

d-na consilier Irinela Nicolae, vă informez că ați fost votată drept următorul 
președinte de ședință. Felicitări!  

Pentru proiectul nr. 50 voi da citire procesului-verbal: S-a procedat la 
deschiderea, verificarea și numărarea voturilor:  
Dl. Barață Bogdan Dumitru: 22 de voturi pentru, 3 împotrivă, 0 anulate. Supun 

la vot întregul proiect nr. 50. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

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

Dl. Teodor Patrichi 
Ordinea de zi s-a terminat. Nu avem ordine suplimentară. Încheiem ședința, vă 

mulțumesc pentru participare!  
 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
     Teodor Patrichi        SECRETAR GENERAL, 

                                   Marcela Enache 


