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 Încheiat astăzi, 22.08.2019 orele 1500, în şedinţa extraordinară a 
Consiliului local al municipiului Constanţa convocată de îndată prin Dispoziția nr. 
3658/21.08.2019. 
 La ședință participă: 25 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absenți 
fiind: d-na Văsii Cristina Andreea și dl. Papuc Cătălin Florin), dl. primar Decebal 
Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu 
de specialitate al primarului şi reprezentanţi ai mass-media. Ședința este publică 
și este condusă de domnul consilier local Dede Perordin, conform HCL nr. 
303/31.07.2019. 
 
Dl. Dede Perodin 

Bună ziua! Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședință 
extraordinară, joi, 22 august 2019. Pe ordinea de zi avem un singur proiect. 
Doamna secretar, prezența.  

 

D-na Marcela Enache 

25 de consilieri prezenți. Lipsește d-na Văsii și dl. Papuc.  

 

Dl. Dede Perodin 

Vă mulțumesc! Deci avem pe ordinea de zi un singur proiect: ”Proiect de 
hotărâre privind aprobarea cumpărării rețelei de transport a energiei 
termice de la Electrocentrale Constanța S.A. (în insolvență)” iniţiator: 
primar Decebal Făgădău. Intervenții dacă sunt? 
 

Dl. Decebal Făgădău 

Sărut-mâna, bună ziua! În primul rând vă mulțumesc pentru prezență și de 
asemenea apreciez foarte mult întâlnirea informală ce a premers lucrările acestei 
ședințe de îndată. Am primit două amendamente și ambele au fost dezbătute în 
ședința informală, tocmai de aceea îmi voi permite să dau citire, iar ulterior vă 
rog să supuneți la vot rând pe rând, cele două amendamente domnule președinte 
și ulterior proiectul în integralitate. 



Amendamentul propus de către consilierii Partidului Național Liberal Constanța, 
sună în felul următor: Se introduce articol nou. ”Se mandatează primarul 
municipiului Constanța, ca în termen de 30 de zile de la adoptarea proiectului de 
hotărâre privind achiziționarea rețelei de transport să prezinte Consiliului local 
planul de acțiuni privind modernizarea rețelei de transport agent termic, 
achiziționată, impactul bugetar și resursele umane implicate.” Vă rog, supuneți-l 
la vot. 

 

Dl. Dede Perodin 

Supun la vot amendamentul Partidului Național Liberal. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

 

D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. 

 

Dl. Decebal Făgădău 

Amendamentul prezentat de reprezentanții Partidului Social Democrat și 
Partidului Mișcarea Populară, sună în felul următor: ”Odată cu transmiterea 
rețelei de transport a energiei termice ca urmare a cumpărării va fi preluat și 
studiul de fezabilitate actualizat întocmit  de către beneficiarul Electrocentrale 
Constanța S.A. în cadrul obiectivului de investiții ”Reabilitarea rețelelor de 
transport primar a energiei termice prin înlocuirea conductelor existente cu 
conducte preizolate și introducerea unui sistem de monitorizare”. 

 

Dl. Dede Perodin 

Supun la vot amendamentul Partidului Social Democrat. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

 

D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. 

 

Dl. Dede Perodin 

Supun la vot proiectul: ”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? Vă mulțumesc. 
 

D-na Marcela Enache 

25 de voturi pentru. 



 

Dl. Dede Perodin 

Declar ședința închisă și vă dorim o zi frumoasă!  

 

 

  
     PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
            Dede Perodin        SECRETAR, 
                              Marcela Enache 
 


