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 Încheiat astăzi, 29.04.2020 orele 1200, în şedinţa ordinară a Consiliului local 
al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 2357/23.04.2020. 
 La ședință participă: 26 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absentă 
fiind: d-na Trandafir Raluca Andreea), dl. primar Decebal Făgădău, d-na secretar 
general Dinescu Fulvia Antonela, funcţionari publici din aparatul propriu de 
specialitate al primarului şi reprezentanţi ai mass-media. Ședința este publică și 
este condusă de doamna consilier local Nicolae Irinela, conform HCL 
nr.49/30.01.2020. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Bună ziua! Se convoacă în ședință ordinară Consiliul local al municipiului 
Constanța, astăzi 29.04.2020. Prezența, d-na secretar. 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 consilieri prezenți. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Astăzi avem 41 de proiecte pe ordinea de zi și vă supun votului proiectul ordinii de 
zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 1: ”Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanța din data de 19.02.2020”. Cine 
este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 2: ”Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.02.2020”. Cine 
este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru.  
 
 
 



D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 3: ”Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Conatanța din data de 05.03.2020”. Cine 
este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 4: ”Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanța din data de 20.03.2020”. Cine 
este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 5: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 
HCL nr. 159/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local al municipiului Constanța”. 
Vă rog. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Hristos a înviat! Sărut-mâna doamnelor, am onoarea să vă salut domnilor! După 
cum am discutat în ședința extraordinară, am căutat o soluție pentru organizarea 
online a ședințelor și trebuie să vă recunosc că m-am sfătuit cu colegii primari de 
municipii, noi așteptam o reglementare la nivel central, o ordonanță de urgență 
sau o hotărâre de guvern care să modifice Codul administrativ, în sensul de a 
permite acest tip de ședințe, pentru că după ce am discutat cu juriști, inclusiv cei 
care au contribuit la construirea Codului administrativ, ne-am dat seama că o 
simplă modificare a regulamentului nu este foarte consolidată din punct de vedere 
juridic. Cu toate acestea întrucât începusem deja să dăm drumul procedurii de 
achiziție cum am vorbit, am achiziționat și licența pentru platforma pe care se vor 
desfășura ședințele și întrucât am văzut că mai toate orașele au făcut acest pas 
pentru că nu avem de unde să știm cum va evolua situația, am venit cu proiectul 
acesta de hotărâre ca să vedem dacă el este funcțional, vă propun ca săptămâna 
viitoare, după ce trece și 1 mai, voi anunța pe grupul de whatsapp pe care îl avem 
și stabilim în ce zi să facem test, să facem probă, să simulăm o ședință, pentru că 
mi se pare firesc înainte de a organiza, să nu ne facem de râs, să o organizăm așa 
cum se cuvine, peste probe dacă cineva are orice problemă de natură tehnică să 
ne-o spună, echipa noastră de IT vă stă la dispoziție, am încercat să detaliem cât 
putem de mult și să transpunem foarte simplu modul în care se vor desfășura 
ședințele. Deci cu permisiunea dumneavoastră, am vrut să am această intervenție 
acum, la punctul acesta, nu am adăugat nimic la proiectul de regulament, dacă 
dumneavoastră veți avea până la finele acestui mandat dorința de a schimba 
Regulamentul Consiliului local, e treaba Consiliului local, dar am vrut să știți că din 
punct de vedere juridic suntem la fel ca celelalte UAT-uri și că da, ar trebui să 
sprijinim tocmai pentru consolidarea actelor emise, un demers de modificare și aici 
cred că fiecare grup politic prin parlamentari dacă nu se face hotărâre de guvern 
poate veni cu un asemenea demers și să vă rog ca săptămâna viitoare cel mai 
probabil marți, vă voi da un mesaj pe whatsapp și stabilim de comun-acord în ce 
zi să facem testul pentru simularea ședinței consiliului local. Vă spun sincer că este 
și un lucru bun, în sensul că ne obligă să ne planificăm mai bine, să transmitem 



materialele din timp, să avem intervenții ordonate, rămâne totul frumos 
înregistrat, nu avem din punctul acesta de vedere niciun fel de impediment tehnic. 
Doamna președinte, vă rog.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Supunem la vot proiecul de hotărâre pentru modificarea modificarea și 
completarea HCL nr. 159/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local al municipiului Constanța. Cine este pentru? Cine 
este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumesc. Proiectul nr. 6: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea 
participării Municipiului Constanța ca partener în cadrul proiectului 
”Developing Cultural and Creative Industries in the Black Sea Basin 
(Dezvoltarea Industriilor Culturale și Creative în Bazinul Mării Negre), 
acronim CREA-CENTERS, cu numărul de înregistrare BSB-757” şi a 
cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul 
Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020„. Cine este 
pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 7: ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării 
Municipiului Constanța în calitate de ”promotor de proiect” și asigurării 
cofinanțării de 15% în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea eficienței 
energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 7 Remus Opreanu, 
Constanța” prin Programul RO-Energy, finanțator Granturile SEE și 
Norvegiene 2014-2020”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 
cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 8: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din 
HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenție și a principalilor indicatori tennico-economici pentru 
obiectivul de investiții "Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului 
Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța". Cine este 
pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 9: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 din 
HCL nr. 459/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul 



Teoretic Traian, Constanța". Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 
cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 10: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 
din HCL nr. 460/2018 privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului 
Liceul Teoretic Decebal, Constanța". Cine este pentru? Cine este împotrivă? 
Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 11: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 și art. 2 
din HCL nr. 461/2018 privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții "Creșterea eficienței energetice a imobilului 
Spitalul Municipal, Constanța". Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 12: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 
"Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de 
electrotehnică și telecomunicații, Constanța" și a cheltuielilor aferente”. 
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 13: ”Proiect de hotărâre privind lista de priorități în 
repartizarea locuințelor pentru tineri construite prin programele ANL 
destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanța”. Cine este 
pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 15: ”Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale 
în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. 
Zmeurei nr. 3, bloc nr. 4, etaj 2, ap. 17”. Cine este pentru? Cine este 
împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. Proiectul nr. 14 l-ați sărit.  



 
D-na Irinela Nicolae 
Îmi cer scuze. Revin. Proiectul nr. 14: ”Proiect de hotărâre privind schimbul 
și repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin programele ANL 
destinate închirierii situate pe raza municipiului Constanța”. Cine este 
pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 16: ”Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea 
unor spații de locuit din fondul locativ”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 
Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 17: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
412/2019 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei 
termice furnizată în SACET de către RADET Constanța pentru perioada 
01.01-30.04.2020 în municipiul Constanța”. Cine este pentru? Cine este 
împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
17 voturi pentru și 9 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. 
Barață Bogdan Dumitru, dl. Avătavului Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana 
Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina 
Andreea). Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 18: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de 
utilități publice și conexe acestora prestate de către SC Confort Urban 
SRL”. ”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 19: ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației 
tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate “Amenajarea unui parc 
recreativ în zona de nord-vest a municipiului Constanța”. Cine este pentru? 
Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 20: ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiuni 
sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru 



beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat”. Cine este 
pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 21: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
507/2019 privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit 
legii, selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local 
pentru anul 2020”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 22: ”Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu 
destinația de cresă de către Direcția generală de asistență socială 
Constanța„. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
17 voturi pentru și 9 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. 
Barață Bogdan Dumitru, dl. Avătavului Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana 
Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina 
Andreea). Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 23: ”Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului 
Constanța„. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 24: ”Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 15,27 mp situat 
în municipiul Constanța, str. Răsuri nr. 19E, în favoarea numiților Țuțunea 
Marian-Marius și Țuțunea Daniela”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 25: ”Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de 
servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat al 
municipiului Constanța situat în Staţiunea Mamaia, zona Restaurant 
Picadilly”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 



D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 26: ”Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 
73/2019”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 27: ”Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 
163/2017”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 28: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. IC Brătianu, str. Bucegi, str. 
Mureșului și str. Petre Mănoiu, inițiator SC Dacor-Plast SRL”. 
 
Dl. Bogdan Dumitru Barață 
La ședința ordinară precedentă, cred, l-am rugat pe dl. primar să avem în vedere 
comunicatul Curții Cunstituționale din 4 februarie 2020, care făcea referire expresă 
la declararea neconstituțională ale planurilor de urbanism zonal și de detaliu, care 
contravin reglementărilor planului de urbanism general. Propuneam în acea 
ședință ca în documentația aferentă acestor hotărâri de consiliu local care privesc 
aprobarea de PUZ-uri și PUD-uri, să avem în mod expres de la Direcția de urbanism 
o referire prin care se spune foarte clar, da, se încadrază în normele planului de 
urbanism general sau nu. Am studiat toate hotărârile de consiliu local care se 
referă la aprobarea de PUZ-uri din această ședință și această referire nu o găsim. 
În ceea ce ne privește, fiind o problemă în care se riscă până la urmă în 
nelegalitate, vom vota împotrivă la toate hotărârile care au în vedere lucrul acesta. 
Nu este o atitudine împotriva unor reglementări urbanistice ci este o solicitare de 
a ne conforma și nu putem face asta decât în două moduri: fie luptând cot la cot 
cu angajați din primărie și să vedem tehnic dacă lucrurile așa sunt, sau așa cum 
este normal, prin asumarea prin semnătură și în scris de către cei cu atribuții în 
domeniul urbanismului, da, respectăm deciziile Curții Constituționale sau nu. Și 
ultima precizare înainte să trecem la vot, decizia Curții Constituționale nu a fost 
redactată, este însă opozabilă prin simplul fapt că a fost trimis un comunicat oficial 
în care se detaliază pe scurt la ce se referă această decizie a neconstituționalității 
prevederilor din legea nr. 350. Mulțumesc. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Am înțeles, mulțumesc. Trecem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
16 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, 
dl. Barață Bogdan Dumitru, dl. Avătavului Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana 
Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina 
Andreea) și 1 abținere (dl. Popescu George-Andrei). Proiectul a trecut. 
 
 
 



D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 29: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Mihai Eminescu, prel. str. 
Bucovinei și limite cadastrale, inițiator Chimișliu Constantin”. Cine este 
pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
16 voturi pentru și 10 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu 
Adriana, dl. Barață Bogdan Dumitru, dl. Avătavului Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu 
Adriana Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii 
Cristina Andreea, dl. Popescu George-Andrei). Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 30: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Unirii și alei carosabile, 
inițiator SC Sunrise Tours SRL”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
16 voturi pentru și 10 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu 
Adriana, dl. Barață Bogdan Dumitru, dl. Avătavului Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu 
Adriana Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii 
Cristina Andreea, dl. Popescu George-Andrei). Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 31: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic zonal pentru teritoriul situat la vest de zona industrială și de 
servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu, investitor SC Isaran SRL”. Cine este 
pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
16 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, 
dl. Barață Bogdan Dumitru, dl. Avătavului Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana 
Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina 
Andreea) și 1 abținere (dl. Popescu George-Andrei). Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 32: ”Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale 
din cuprinsul HCL nr. 182/2019„. ”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
17 voturi pentru și 9 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu 
Adriana, dl. Barață Bogdan Dumitru, dl. Avătavului Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu 
Adriana Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii 
Cristina Andreea). Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 33: ”Proiect de hotărâre privind unele precizări referitoare la 
aplicarea prevederilor HCL nr. 665/1999”. Cine este pentru? Cine este 
împotrivă? Se abține cineva?  
 
 



D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 34: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, Palazu Mare, 
parcela VN 383/, sola 46, lot 2, investitor Gheorghe Daniel„. Cine este 
pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
2 abțineri (dl. Barață Bogdan Dumitru și dl. Popescu George-Andrei).  și 24 de 
voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 35: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 34443/20.02.2020 ce stabilește diferența de preț rezultată 
ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut 
obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 
1341/12.07.2004”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
17 voturi pentru și 9 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. 
Barață Bogdan Dumitru, dl. Avătavului Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana 
Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina 
Andreea). Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 36: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și 
a raportului de evaluare nr. 36746/24.02.2020 ce stabilește prețul de 
vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului 
Constanța, situat în str. Orizontului nr.34A, în suprafață de 18 mp, către 
Cîrnațiu Constanța”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 37: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și 
a raportului de evaluare nr. 5372/13.01.2020 ce stabilește prețul de 
vânzare al bunului imobil, teren, proprietate privată a municipiului 
Constanța, situat în str. Moților nr. 8, în suprafață de 61 mp, către 
Gheldiagi Chenan și Gheldiagi Erdan”. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 
Se abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 38: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin 
licitație publică, a raportului de evaluare nr. 13613/23.01.2020 ce 
stabilește prețul minim de pornire a vânzării prin licitație publică a 
imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în 
Șoseaua Mangaliei nr. 148 (str. Soarelui nr. 11A), în suprafață de 194 mp, 



precum și a caietului de sarcini.„ Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se 
abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 39: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a 
imobilului-apartament situat în municipiul Constanța, str. Zefirului nr. 16, 
bl. FC6, sc. A, ap. 17, către Ahmet Memet și Ahmet Subize, ce face obiectul 
contractului de închiriere nr. 14115/11.12.2014, valabil până la data de 
26.06.2019, încheiat cu RAEDPP Constanța, în conformitate cu Sentința 
civilă nr. 3759/2018 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil 
nr. 28984/212/2016 rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 
237/12.02.2019  a  Tribunalului Constanța.” Cine este pentru? Cine este 
împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 40: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, 
aleea Universității nr. 44A, în suprafață de 150 mp.„ Cine este pentru? Cine 
este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
17 voturi pentru și 9 abțineri (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. 
Barață Bogdan Dumitru, dl. Avătavului Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana 
Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, d-na Văsii Cristina 
Andreea). Proiectul nu a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 41: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului 
evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară 
Constanța.” Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Vă mulțumesc foarte mult! Declar ședința închisă! 
 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
           Irinela Nicolae            SECRETAR GENERAL, 
                                  Fulvia Antonela Dinescu 

 

 

       Elaborat,                                                                                                                                   
Inspector Cristina Croitoru 
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