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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat astăzi, 14.08.2019 orele 1100, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 3614/09.08.2019. 
 La ședință participă: 23 de consilieri din 27 de consilieri în funcție (absenți 
fiind: d-na Văsii Cristina Andreea,  d-na Nicolae Irinela, d-na Trandafir Raluca-
Andreea, 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 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 extraordinară, miercuri, 14 august 2019 cu 
următoarea ordine de zi. Pe ordinea de zi avem 15 proiecte și o ordine suplimentară 
cu 2 proiecte. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc foarte mult. 
Până vom intra în ordinea de zi, prezența. 
 
D-na Marcela Enache  
Avem 23 de voturi pentru. Sunt 23 de consilieri prezenți. 4 absenți. 
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumesc. Avem o înscriere la cuvânt, domnul Belu Sorin – Grup Civic Baricada 
Verde. Supun la vot înscrierea domnului la cuvânt pentru 2 minute. Cine este 
pentru? Vă mulțumesc. Poftiți domnul Belu. Vă rog să vă încadrați în timp. 
 
Dl. Sorin Belu 
Bună ziua! Belu Sorin. Domnilor consilieri, azi aveți posibilitatea să arătați că 
sunteți responsabili pentru suma de 4,5 milioane de euro, banii constănțenilor. Sunt 
de acord cu sportul constănțean să fie încurajat prin evenimente, evenimente 
însemnând competiții școlare și licee, cum au fost cele de șah, campionatele de 
șah, volei, baschet, triatlon, dar nu mi se pare normal ca din banii constănțenilor să 
plece sume foarte mari către cluburi private. Avem un exemplu, echipa Viitorul 
Constanța, care nu a cerut bani de la Primăria Constanța și este un bun exemplu. 
Primăria Constanța ar trebui cu Dgds-ul să organizeze și să deschidă porțile 
orașului, a școlilor și a liceelor, pentru că suntem în vacanță și dacă mergem la 
licee sau la școli o să observați că multe sunt închise iar copii sau tinerii nu pot să 
participe în curtea școlii. În încheiere, domnule primar, vă aduc la cunoștință că în 
2013 era partidul PSD ... 
 
Dl. Dede Perodin 
A expirat timpul. 
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Dl. Sorin Belu 
Era un HG 1059, în care, la art. 41 scria foarte clar că primăriile pot subvenționa 
total sau parțial sterilizări, adică pentru unii avem bani, pentru alții nu.  
 
Dl. Dede Perodin 
Mulțumesc! Intrăm pe ordinea de zi. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Sărut-mâna doamnelor consilieri, vă salut domnilor consilieri, bună ziua dragi 
invitați și reprezentanți ai mass-media. Am convocat în ședință extraordinară 
Consiliul local municipal pentru a vă supune dezbaterii și aprobării proiecte ce 
vizează pe de o parte funcționarea sportului constănțean și pe de altă parte să 
vedem cum construim viitorul termiei Constanța. Voi face o scurtă prezentare pe 
cele 2 capitole, în primul rând vreau să știți că în conformitate cu legislația din 
România, municipiile, de fapt unitățile administrativ teritoriale pot finanța cu până 
la 5% din bugetul municipiului în cazul nostru, sport, aici intrând tot ceea ce 
înseamnă infrastructură sportivă și activitate sportivă. Așa cum bine știți, în 2016 în 
momentul în care am devenit primar, municipiul Constanța avea 0 infrastructură 
sportivă și mă bucur că cu votul majoritar nu unanim al consilierilor locali, am reușit 
să aducem acasă infrastructură sportivă; stadionul Farul, mă bucur de asemenea că 
anul acesta începem sala polivalentă, mă bucur că avem o hotărâre a consiliului 
local de preluare a stadionului de rugby, astfel încât să investim în infrastructură 
sportivă.  
Pentru cei mai întârziați, întotdeauna noi am finanțat cluburile și nu am făcut 
discriminare între acestea. O dată ce s-a modificat legislația, s-a stabilit o comisie 
care aplică un regulament; cu alte cuvinte, finanțarea nu se face după ureche, sau 
după cum cred unul și altul, ci se face încadrându-ne în obiective, într-un istoric și 
de asemenea conjugând cu politicile publice, la nivelul municipiului Constanța și ale 
României. Tocmai de aceea, întrucât investim împpreună, statul român și municipiul 
Constanța într-o sală polivalentă, de la început am declarat că intenția mea este de 
a finanța sport de performanță și sport de masă în primul rând pentru echipele care 
vor popula sala polivalentă. Tocmai de aceea veți găsi proiecte ce finanțează 
handbal băieți, handbal fete, volei fete pentru că la volei băieți văd că încă nu s-a 
închegat lumea sportivă constănțeană, am aflat cu surprindere că nu mai avem nici 
asociație județeană de volei care să reprezinte în relația cu federația interesele 
volei-ului constănțean. De asemenea finanțăm tenis de masă, finanțăm oină, 
finanță pe lângă aceste activități, yahting, la CS Știința care este o asociație de 
tradiție a Constanței pe care am uitat-o și vreau să vă spun că se finanțează 
yachting, tenis de câmp și canotaj; Clubul Sportiv Farul reprezintă 14 discipline și 
avem acolo pepinieră de campioni așa cum avem și la Liceul cu program sportiv 
”Nicolae Rotaru”; continuăm finanțarea fotbalului după ce problemele de natură 
juridică, de preluare, de fuziune, de schimbări de denumire, s-au rezolvat; finanțăm 
în egală măsură și fotbalul feminin, după părerea mea prea puțin față de 
necesitățile Clubului Selena care a promovat în Liga națională; finanțăm tenis de 
masă, pentru că să nu uităm că dacă România se mândrește cu Eliza Samara, cu dl. 
Filimon, băiatul domnului Filimon, ei sunt toți din Constanța și vin din spate o 
mulțime de tineri care au nevoie de modele. După cum ați văzut, intrăm și pe 
infrastructura școlară și facem ca aceasta să fie utilizată pentru sportul de masă; 
veți vedea multe proiecte care vizează îngemănarea educației cu sportul. Cred că 
punctele de vedere politice sunt viabile, dar astăzi vreau să vă spun că tot ceea ce 
finanțăm noi, reprezintă viitorul Club sportiv municipal; am avut întâlniri încă de la 
bun început cu toți cei care au cluburi de drept privat astăzi, și am anunțat că în 
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momentul în care Clubul Sportiv Farul Constanța va veni la oraș de la minister, ei 
vor avea 2 opțiuni: fie fuzionează și devin secții ale Clubului sportiv municipal Farul 
Constanța, fie nu vor mai primi finanțare de la municipiu, pentru că scopul nostru 
este să folosim astăzi aceste cluburi care muncesc și care fac sacrificii și pe care de 
obicei nu le ajută nimeni altcineva în afară de municipalitate, că de dat din gură 
sunt mulți în oraș, de sprijinit sunt puțini. Toată lumea se mândrește cu Simona 
Halep, cu Gheorghe Hagi, dar la nevoie nu prea i-a ajutat nimeni; vă spun pentru 
că discret susțin o mulțime de sportivi pe sporturile individuale unde din păcate, 
regulamentele și legislația nu sunt foarte generoase, dar avem în continuare la 
tenis de câmp, la triatlon, la natație, oameni care au nevoie de sprijinul comunității 
altfel, tot ceea ce au făcut prin eforturile individuale sau de familie, cei cu care noi 
ne mândrim astăzi și nu doar Constanța, România, vor rămâne doar în istorie 
pentru că nu creștem nimic de jos în sus. Nu știu dacă ați observat suma cu care 
noi finanțăm, este mai mică față de numărul de solicitări, au fost și proiecte 
respinse și mie îmi pare rău că nu am avut buget suficient, astfel încât să acoperim 
toate nevoile; 21.390.000 lei structurați pe an competițional, solicitările au fost de 
30.000.000 lei; am încercat să dăm fiecăruia proporțional cu nivelul de 
reprezentare. Dacă tot am adus acasă stadionul Farul, evident că voi veni în fața 
dumneavoastră și vă voi propune proiecte să modernizăm stadionul; se lucrează la 
ele și credeți-mă că nu mă sperie sau mă înmoaie vocile care timp de 30 de ani nu 
au văzut că pe stadion se făcea benzinărie, spălătorie, service și de când l-am adus 
la noi acasă, se așteaptă ca peste noapte să facem un stadion ca la Barcelona dacă 
se poate. Lucrurile acestea trebuie să se circumscrie legislației; asta înseamnă 
studii de fezabilitate, aprobări, licitații, toate lucrurile durează. Deci sportul 
constănțean are nevoie de susținerea noastră, nu de susținerea declarativă a 
politicienilor sau operatorilor economici. M-am bucurat să văd că au venit 15.000 de 
oameni să o întâmpine pe Simona Halep. Sper ca prin ceea ce facem noi astăzi, să 
naștem viitoare modele precum Simona Halep și nu avem nevoie de nimeni să vină 
să ne tragă de mânecă, noi finanțăm și sportul de masă și sportul de performanță, 
dar dintr-o politică coerentă de a avea infrastructură și de a construi o structură cu 
care să ne mândrim. Evident că această structură va purta numele ”Farul” pentru 
că este nea Iliuță Floroiu aici și știe foarte bine că avem discuții săptămânale cu 
Ministerul Tineretului și Sportului și că abia așteptăm descentralizarea și preluarea 
clubului sportiv ”Farul” Constanța pe care să-l transformăm în clubul sportiv 
municipal ”Farul” Constanța și ulterior să îi degrevăm de povara financiară și 
administrativă pe cei care trebuie să se ocupe de sport; să nu vă imaginați că 
pentru ei este o bucurie, majoritatea celor care astăzi conduc cluburile sportive sunt 
foști sportivi și dintr-o dată ei trebuie să învețe legislație, că-i pe 350, că-i pe Legea 
sportului, că-i pe Ordinul de ministru, că-i pe Regulamentul Consiliului local, ei 
trebuie să externalizeze servicii de contabilitate, organizare de evenimente, tot 
felul, furnizări de echipamente, plată de onorarii, plătesc sume la Direcția județeană 
de tinere și sport pentru sala sporturilor, ori, ceea ce facem noi astăzi este să 
construim o comunitate sportivă, nu să ascundem bani; toți banii pe care îi cheltuie 
municipiul Constanța sunt la vedere, tocmai de aceea voi face un amendament și 
doamna secretar, o să vă rog ca acest amendament să fie supus la vot înainte de 
fiecare proiect și ulterior să se voteze fiecare proiect în parte. Vreau pentru a liniști 
puțin toate zvonurile și bursa asta cum că se îmbogățesc unii din sport, ori 
amendamentul meu va suna în felul următor: ”Conducătorii și președinții de cluburi, 
managerii de cluburi, vor avea un salariu decontat de municipalitate de maxim 4 
salarii minime pe economie.” Acesta să fie venitul net, pentru că trebuie să 
înțelegeți că la noi toate salariile, toate cluburile sunt la alb, se plătesc taxe și 
impozite, dări la stat, o parte se întorc în bugetul local din impozitul pe venit, 60%, 
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deci nu face nimeni contabilitate separată sau se dau bani cu dedicație; cine susține 
așa ceva ar fi bine să aibă probe, pentru că atât cluburile cât și municipiul, vor face 
corp comun și vom acționa în instanță. Nu mi se pare normal când noi vrem să 
facem lucruri corecte, bune, sănătoase, să stăm așa să mai vină câte unul și câte 
altul că i se pare lui ceva, doar pentru că are neîmpliniri, că nu s-a ridicat copilul lui 
la nivelul de selecție al nu știu cărei echipe de la noi. Municipiul Constanța susține 
sportul constănțean, municipiul Constanța îsi respectă foștii sportivi și îi premiem în 
permanență, atât cu titlul de cetățean de onoare cât și cu premii în bani pe cei care 
fac performanțe și duc numele orașului și al României peste tot. Așa că pentru 
acest punct, vă rog, votați aceste proiecte că sunt pentru sănătatea orașului nostru. 
Lumea sportivă și așa a fost hăituită, fărâmițată, haideți să dăm un semnal de 
unitate pentru ei. Legat de al doilea punct de pe ordinea de zi suplimentară, am 
primit din partea celor de la Electrocentrale, de fapt companiei de insolvență 
raportul de evaluare pentru magistrale, pentru rețeaua de transport primar al 
agetului termic. Avem termen până la sfârșitul lunii septembrie să depunem un 
proiect pentru accesarea fondurilor europene în vederea redimensionării și 
modernizării acestei rețele de transport a agentului termic, o rețea care este și 
neperformantă și generatoare de pierderi, pierderi pe care astăzi le plătim în 
solidar, abonații RADET și toți constănțenii prin bugetul local prin subvențiile pe 
care le acordăm; haideți să facem la un moment dat și o investiție nu doar să mai 
aruncăm bani pe geam într-un sistem ineficient moștenit și translatat așa de toate 
guvernele de după 1990 într-o dorință de a ne ține pe toți la robinet. Atitudinile gen 
Putin față de comunitatea constănțeană trebuie să înceteze, tocmai de aceea mă 
bucur că am avut până acum sprijinul consiliului local, într-un efort de preluare atât 
a rețelei de transport cât și a capacităților de producție și această problemă care se 
rezolvă cu bani, cu specialiști, poate fi dezbătută politic, dar important este să 
generăm soluții pentru comunitate, nu doar discuții sterile despre ce prost e unul și 
ce deștept e altul. Din păcate, aceste discuții au reușit să fărâmițeze și corpurile de 
specialiști, fac apel la energeticienii care mai sunt în municipiul Constanța, în 
județul Constanța și în Dobrogea, să se alăture acestui proiect de modernizare a 
infrastructurii energetice a municipiului Constanța, pentru că municipiul Constanța 
este capitala informală a Dobrogei și un punct extrem de important pe harta 
energetică a României.  
Ultimul amendament pe care vreau să îl fac doamna secretar, este legat de o 
adresă pe care am primit-o din partea lui Ciprian Marica, care a reușit să modifice 
numele asociației din Suporter Spirit Club Farul Constanța în Asociația Fotbal Farul 
Constanța. De altfel au primit și aprobarea ca în acest sezon să joace sub numele 
de ” Farul” Constanța. Vreau să le transmit tuturor conducătorilor de cluburi că 
această competiție care astăzi este înțeleasă pe unele ramuri ca o competiție între 
ei, trebuie să se transforme într-o unire și o competiție cu celelalte echipe. Vreau să 
înțeleagă foarte clar că sprijinul nostru este condiționat de creșterea valorilor 
constănțene, evident că ne ajută mult sportivii pe care îi aducem de peste hotare, 
pentru a atinge anumite obiective, dar obiectivul nostru principal este să ne 
mândrim cu oameni precum Ilie Floroiu, Gheorghe Hagi, Simona Halep, Rudi 
Stănescu, îl văd și pe Tomiță aici, ori ei sunt de ai noștri, sunt constănțeni; aș vrea 
să îi vedem pe copii noștri cum au în ei modele și la volei, vă rog să transmiteți un 
mesaj de coagulare, pentru că acolo există o dezbinare și nu vom putea utiliza sala 
polivalentă pentru competițiile de volei decât pentru a admira meciuri între alte 
echipe, de exemplu Steaua și Dinamo trebuie să naștem echipe puternice care să 
folosească această infrastructură în care țara și municipiul investesc. Sper ca 
amendamentul meu să fie bine pus în practică de toate direcțiile din aparatul meu 
de specialitate și toate salariile conducătorilor de cluburi, că se numesc președinți, 
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manageri, conducători sau indiferent cum sunt ei în structura asociației vor fi făcute 
publice prin rapoarte semestriale, asta pentru a vedea că banii noștri sunt cheltuiți 
transparent și eficient, nu pentru interese personale. Vă rog să votați în consecință. 
Mulțumesc!  
 
Dl. Dede Perodin 
Vă mulțumim și noi!  
Proiectul nr. 1: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 
229/2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări 
din bugetul municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în 
baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
La proiectul nr. 2 avem amendamentul, d-na secretar. 
 
D-na Marcela Enache 
Supuneți amendamentul. 
 
Dl. Dede Perodin 
Deci în loc de Asociația Suporter Spirit Club Farul Constanța se va numi Asociația 
Fotbal Farul Constanța. Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 abțineri și 16 voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin  
Supun la vot proiectul. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Nu, nu. Supuneți la vot amendamentul meu cu planfonarea salariilor.  
 
D-na Marcela Enache 
Da și să fie valabil pentru toate proiectele, cu mențiunea că e valabil pentru fiecare 
proiect în parte. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Plafonarea salariului conducătorului, managerului... nu, venitului net la 4 salarii 
minime pe economie.  

 
Dl. Dede Perodin 
Plafonarea salariului conducătorului, managerului. Venitul net să fie 4 salarii minime 
pe economie. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 abțineri și 16 voturi pentru. Amendamentul a trecut. 
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Dl. Dede Perodin 
Deci amendamentul va fi valabil pentru fiecare proiect în parte pe care îl voi citi. 
Supun la vot proiectul nr. 2: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Suporter 
Spirit Club Sportiv Farul Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020” 
iniţiator: primar Decebal Făgădău.  
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 3: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club 
Dobrogea Sud Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020” iniţiator: 
primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 4: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Tomitanii în 
sezonul competițional 2019 – 2020” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 5: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Farul 
Constanța în anul competițional 2019”. iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 6: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Baschet Club 
Athletic Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020” iniţiator: primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
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D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 7: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Phoenix 
Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 8: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Universitar 
Neptun în sezonul competițional 2019 – 2020”. iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 9: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Cleopatra 
Mamaia în sezonul competițional 2019 – 2020”. iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 10: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Top 
Star Table Tennis  Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020” 
iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 11: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Top 
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Volei 05 Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020” iniţiator: primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 12: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Știința 
Constanța în anul competițional 2019” iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 13: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv 
Academia de Volei Tomis Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020” 
iniţiator: primar Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 14: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv 
Frontiera Tomis Constanța în anul competițional 2019” iniţiator: primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Punctul nr. 15: ”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul 
local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Selena 
S.N. Constanța în sezonul competițional 2019 – 2020” iniţiator: primar 
Decebal Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului 
Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică 
Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor) și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
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Dl. Dede Perodin 
Trecem la ordinea suplimentară. Primul punct: ”Proiect de hotărâre privind 
aprobarea cumpărării rețelei de transport a energiei termice de la 
Electrocentrale Constanța S.A. (în insolvență)” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
16 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu 
Adriana, dl. Avătavului Costin-Valeriu, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl. 
Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, dl. Gavrilă Florin Tudor). Proiectul nu a trecut.  
 
Dl. Dede Perodin 
Proiectul nr. 2: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL 
nr. 50/2018 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei 
Autonome de Transport în Comun Constanța” iniţiator: primar Decebal 
Făgădău.  
 
D-na Marcela Enache 
Avem buletin de vot.  
 
Dl. Dede Perodin 
Rezultatul votului este următorul:  
Dl. Cristian Radu Pălan – 17 pentru, 2 împotrivă, 4 anulate. 
Supun la vot proiectul în întregime. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 
23 de voturi pentru. 
 
Dl. Dede Perodin 
Stimați colegi, declar închisă ședința extraordinară a Consiliului municipal. Vă dorim 
o zi frumoasă în continuare!  

 
 

 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
              DEDE PERODIN        SECRETAR, 
                              Marcela Enache 
 
 
 


