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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

 
   PROCES-VERBAL 

   

 Încheiat astăzi, 19.12.2018 orele 1030, în şedinţa ordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa. 

 La ședință participă: 24 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție, 
(absenți fiind: dl. Căliminte Secil-Givan, dl. Florea Răzvan-Ionuț, d-na Trandafir 
Raluca-Andreea), dl. primar Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, 

funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului şi 
reprezentanţi ai mass-mediei. Ședința este publică și este condusă de domnul 

consilier Tincu Cristian, conform HCL nr. 443/31.10.2018. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Sărut-mâna, bună ziua! Ne-am întâlnit astăzi, miercuri, 19 decembrie în ședință 
ordinară. Înainte de toate, domnul primar vrea să ne adreseze câteva cuvinte. 

 
Dl. Decebal Făgădău  

Sărut-mâna doamnelor, am plăcerea să vă salut domnilor! Astăzi va avea loc 
ultima ședință a Consiliului local municipal din acest an și tocmai de aceea vă 
propun să o transformăm într-o ședință festivă. Vreau să vă anunț cum va fi 

calendarul acestei ședințe până când o să ajungem să dezbatem proiectele 
înscrise pe ordinea de zi. Corala ”Armonia” cea mai bună din lume, ne face 

onoarea să fie astăzi alături de noi cu un program de colinde. Va urma un 
moment solemn, un moment de recunoastere a valorilor constănțene și 
proiectele pe care le-am votat în urmă cu o ședință a consiliului local, de data 

aceasta vor îmbrăca și un caracter solemn, după care lucrurile intră în linie 
dreaptă așa că vă invit înainte de a începe ședința consiliului local, intonarea 

imnurilor, tot protocolul cu care cred că deja ne-am obișnuit cu toții. Aș vrea să 
începem ședința așa cum cred că este creștinește în luna decembrie. Vă 
mulțumesc și domnule președinte, vă rog! 

 
Dl. Cristian Tincu 

Invit pe Corala ”Armonia”.  
 
Se intonează imnul României, imnul Dobrogei și un program de colinde. 

 
Dl. Cristian Tincu 

Mulțumim Corala ”Armonia”. În continuare, am onoarea de a o invita pe doamna 
Anaid Tavitian și pe doamna Eugenia Jianu pentru acordarea titlului de cetățean 
de onoare al municipiului Constanța.  
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D-na Anaid Tavitian 

Aș vrea să vă spun câteva cuvinte. Domnule primar, doamnelor și domnilor 
consilieri, această distincție ma onorează și mă și emoționează în același timp. O 

să vă rog să îmi permiteți să o dedic părinților mei, profesorilor mei și nu în 
ultimul rând celor care cu trudă, cu sacrificii, cu foarte multă pasiune și talent au 
ctitorit cele două treate constănțene, Teatrul de Stat Constanța și Teatrul de 

păpuși Constanța. Dumneavoastră vă urez Crăciun fericit, iar anul care vine să 
vă aducă în primul rând sănătate și numai proiecte împlinite. Mulțumesc frumos! 

 
D-na Eugenia Jianu 
Vreau să vă spun decât că vă mulțumesc foarte mult, orașului și edililor care ne-

au dat acest titlu. Mulțumesc familiei mele! 
 

Dl. Cristian Tincu 
Să începem ședinta.  
 

D-na Marcela Enache 
Avem 24 de consilieri prezenți. 3 sunt absenți.  

 
Dl. Cristian Tincu 

Prezența, 24 de consilieri prezenți, 3 absenți, ședința este statutară. Pe ordinea 
de zi avem 43 de proiecte și ordinea suplimentară cu un singur proiect. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri?  

Punctul nr. 1: ”Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanța din data de 29.11.2018”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
 

D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Punctul nr. 2: ”Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a 

Consiliului local al municipiului Constanța din data de 10.12.2018”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 3: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi 
şi repartizarea locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care 

urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în 
baza OUG nr. 74/2007”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
La punctul nr. 4 să înțeleg că avem un amendament?  
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D-na Marcela Enache 

Da, la punctul nr. 4 avem un amendament pe care vi l-am comunicat în cursul 
după amiezei de ieri, este vorba de modificarea a două poziții din lista pentru 

aplicarea Legii 114/1996, în sensul că la poziția 38 pentru blocul 5 apartamentul 
14 se va trece Iliescu Nicoleta Carmen iar la poziția 42 tot blocul 5, apartamentul 
18 se va trece Guliman George în loc de Iliescu Nicoleta Carmen. Această 

modificare a intervenit urmare reanalizării punctajelor deținute de aceste 
persoane sens în care comisia specială a întocmit un nou proces-verbal privind 

aceste modificări. 
 
Dl. Cristian Tincu 

Supun aprobării dumneavoastră amendamentul proiectului nr. 4. Cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru.  

 
Dl. Cristian Tincu 

Așadar, punctul nr. 4: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de 
priorităţi şi repartizarea locuinţelor sociale în baza Legii nr. 114/1996”. 

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

24 de voturi pentru.  
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 5: ”Proiect de hotărâre privind schimbul şi repartizarea 
unor spaţii de locuit construite de ANL în regim de închiriere din 

recuperări”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru.  

 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 6: ”Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru.  
 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 7: ”Proiect de hotărâre privind extinderea unor spaţii de 
locuit din fondul locativ de stat”. 

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

24 de voturi pentru.  
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Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 8: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de 
ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe 

clădiri şi teren pentru întreprinderile care activează pe raza 
administrativ-teritorială a municipiului Constanţa, constând în reducerea 
cu 60% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenurile aferente 

acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o 
perioadă de cel puţin 6 luni într-un an calendaristic.” 

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

24 de voturi pentru.  
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 9: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea 
HCL nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la 

nivelul municipiului Constanţa începând cu anul 2019”. 
Cine este pentru?  Vă rog doamna consilier.  

 
D-na Adriana Arghirescu 

Referitor la cele două taxe introduse suplimentar în acest proiect, consilierii 
Partidului Nțional Liberal nu sunt de acord cu aceste două taxe. Una se referă la 
taxa de acordare de atestat pentru administratorii de condominiu iar la motivare 

se specifică că acești 200 lei pe care trebuie să-i plătească administratorul la 
obținerea acestui atestat sunt necesari la susținerea cheltuielilor din sistemul 

informatic. Mi se pare curios cum am ajuns ca sistemul informatic al primăriei să 
depindă de 200 de lei de la un administrator de condominiu. A doua taxă privind 
oportunitatea taxei de a se plăti pentru emiterea unui PUZ este iarăși susținut în 

argumentație de necesitatea plății membrilor comisiei de urbanism. Am solicitat 
o valoare estimată, impact bugetar, sau un calcul, cum s-a ajuns la aceste valori, 

nu ni s-a pus la dispoziție. Deci noi vom vota împotrivă acest proiect.  
 
Dl. Cristian Tincu 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
16 voturi pentru,  8 voturi împotrivă. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 10: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale 

a municipiului Constanța la Asociația Axa de Dezvoltare Brașov – 
București – Constanța, precum și a cotizației aferente lunii decembrie 
2018.” 

Cine este pentru?  Vă rog doamna consilier.  
 

D-na Adriana Arghirescu 
Suma propusă spre aprobare este 154.000 lei anual pentru o cotizație. Domnule 
primar, știți cât de greu se fac 154.000 lei în viața reală? Cum este posibil să 

dăm atâția bani ca și cotizație unei asociații în condițiile în care dacă ar exista 
proiecte, ar exista contribuții individuale ale fiecărui membru, deci nu putem 

vorbi că dăm acești bani pentru niște proiecte, ci pentru un buget de funcționare, 
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adică pentru niște salarii ale unor persoane. Domnule primar, sunteți primarul 

tuturor constănțenilor și ați fost împuternicit șă chibzuiți banii noștri. Nu uitați că 
de fiecare dată când ați cerut rectificare de buget pentru a plăti datorii istorice ați 

fost revoltat asupra unor sentințe și altor decizii care ne-au forțat să luam aceste 
decizii. Dar acum, de bunăvoie să dăm 154.000 lei în fiecare an pentru a fi 
membri într-o asociație? Deci noi vom vota împotrivă. 

 
Dl. Cristian Tincu 

Așadar, pentru proiectul nr. 10 cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Marcela Enache 

16 voturi pentru,  8 voturi împotrivă. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 11: ”Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului 
asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de 

administraţie al SC Confort Urban SRL Constanţa pentru semestrul I al 
anului 2018” 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
1 vot împotrivă - dl. Rezeanu și 23 de voturi pentru.  
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 12: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de 

administrare, pe durata mandatului, al Consiliului de administraţie al SC 
Confort Urban SRL Constanţa”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

1 vot împotrivă - dl. Rezeanu și 23 de voturi pentru.  
 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 13: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea auditorului 
statutar al SC Confort Urban SRL Constanţa, pentru exerciţiile financiare 

2018, 2019 şi 2020”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru.  

 
Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 14: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 şi 

anexei nr. 3 la HCL nr. 41/2017 privind stabilirea salariilor de bază 
pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului municipiului Constanţa şi din serviciile 
publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, 
cu modificările ulterioare”. 

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

24 de voturi pentru.  
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 15: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
409/2018 privind statul de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase 

Constanţa”.  
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 

 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 16: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea adiţionării 
contractului de închiriere nr. 5299/08.11.2017, încheiat între Direcţia 
Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi SC Vodafone România 

SA”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru.  
 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 17: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice 
a imobilului Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Constanţa”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru. 
 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 18: ”Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a OUG 
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 

privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiţionarea contractului de 

prestări servicii nr. 5/14.12.1994”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
8 abțineri și 16 voturi pentru. Proiectul a trecut. 

 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 19: ”Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a OUG 
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 
privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiţionarea contractului de 
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delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului 

Constanţa, prin concesiune cu nr. 70717/09.05.2008”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 

 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 20.. 
 
Dl. Sorin Belu 

Nu vă supărați, m-am înscris și eu la cuvânt .. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Sigur că da, după ședință toți cei care sunt înscriși ..  
 

Dl. Sorin Belu 
Cum după ședință? 

 
Dl. Cristian Tincu 

Vă rog mult de tot, am stabilit cu toți cei care s-au înscris , după ședință.  
 
Se fac comentarii în sală. 

 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 20: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 187962/02.11.2018 ce stabilește prețul minim de pornire al 
vânzării prin licitație publică cu strigare al imobilului teren proprietate 

privată a municipiului Constanța, situat în str. Cuza Vodă nr. 31A, în 
suprafață de 79 mp, precum și a caietului de sarcini”. 

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

3 abțineri – dl. Rezeanu, dl. Popescu și dl. Constantin și 21 de voturi pentru.  
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 21: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, 

str. Spiru Haret nr. 39A, în suprafață de 194,15 mp”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 

 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 22: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a 
municipiului Constanța, b-dul Mamaia nr. 271, în suprafață de 76 mp”. 

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

24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 23: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea 

Mamaia, Restaurant Sirena, în suprafață de 1657 mp, către SC Salvator 
SRL”. 

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

1 vot împotrivă – dl. Popescu și 23 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 24: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Avram 

Iancu nr. 61, în suprafață de 40 mp, către Răileanu Niculae și Răileanu 
Otilia”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 25: ”Proiect de hotărâre privind completarea şi 

actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 
municipiului Constanța”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru. 
 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 26: ”Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea 
HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului 

public al municipiului Constanța”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 

 
Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 27: ”Proiect de hotărâre privind emiterea acordului 

Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune 
asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Dumbrava Roșie nr. 

53”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 
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Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 28: ”Proiect de hotărâre privind darea în administrarea 
Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa a autobuzelor diesel 

EURO 6 şi a echipamentelor conexe pentru prestarea serviciului de 
transport public local de persoane”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru. 
 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 29: ”Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren situat 
în municipiul Constanța, zona Stație de epurare Constanța Nord, din 

domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al 
Consiliului județean Constanța”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 30: ”Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate 
domnului Albu Vasile, revoluționar, a unei suprafețe de teren 

reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 

 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 31: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Unirii, str. 
Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore Gheorghe”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Vă rog, domnule consilier. 

 
Dl. Romeo Caius Rezeanu 
Este vorba din nou despre un PUZ pe bd. Mamaia, este un P+8 care inițial se 

dorea clădire de birouri, pentru că știți bine clădirile de birouri de pe bd. Mamaia 
nu mai merg pentru că nu au locuri de parcare și au propus să o transforme în 

clădire de apartamente, unde îi trebuie și mai multe locuri de parcare pe care 
oricum nu le are. Noi suntem chemați acum, să aprobăm acest PUZ care va duce 
în final la scăderea calității vizelor tuturor cetățenilor acestui oraș, pentru că veți 

dori probabil pe bd. Mamaia un plan de mobilitate urban, să băgați autobuze 
ecologice, să eliberați bulevardul de mașini și așa mai departe, ori dacă aprobăm 

PUZ-ul acestui om care vrea apartamente pe 300 și ceva de mp, oare vor fi 40 
de apartamente și 80 de mașini pe care nu are unde să le bage .. Care e logica.. 
votului acestui PUZ? Deci eu mă întreb ce mentalitate are un asemenea investitor 

și ce le va spune el proprietarilor acelor apartamente.. unde își vor parca 
mașinile? Ca să nu spun ce dispreț are față de toți cetățenii acestui oraș, dacă își 

dorește așa ceva. Mulțumesc mult.  
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Dl. Cristian Tincu 

Așadar, proiectul nr. 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
9 voturi împotrivă și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 32: ”Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii 

materiale din HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal staţiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în 
suprafaţă de 207,74 ha, aparţinând persoanelor fizice, juridice, 

domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa !”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
1 abținere – dl. Popescu și 23 de voturi pentru. 

 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 33: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic de detaliu - construire patru locuințe individuale P+2E, str. 

Sentinelei nr. 25A, investitor Constantin Marius-Tudorel și Asăvoaiei 
Georgiana”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

1 abținere – dl. Popescu și 23 de voturi pentru. 
 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 34: ”Proiect de hotărâre pentru detalierea prevederilor 
Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare 

pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza 
municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 113/2017”. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru. 
 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 35: ”Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 
impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, 

str. Mihail Kogălniceanu nr. 5-7, proprietatea doamnei Bari Selma, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită”. 
Cine este pentru?  

 
D-na Mihaela Andrei 

Dacă îmi permiteți domnule președinte, am o scurtă intervenție.  
 
Dl. Cristian Tincu 

Vă rog d-na consilier. 
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D-na Mihaela Andrei 

Pe marginea proiectelor 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 și 42; domnule primar, știți că 
noi întotdeauna am susținut această inițiativă a dumneavoastră de a majora 

impozitul pe clădiri și pe terenuri și sancționarea acestor proprietari pentru că le 
lasă neîngrijite,  însă eu apreciez acum, după 2 ani și jumătate de când sunt 
consilier local și după 3 ani și jumate de când sunteți dumneavoastră primarul 

municipiului Constanța, pe egalitate de tratament, să acordăm scutire a 
impozitelor către constănțenii municipiului Constanța, datorită stării tehnice 

necorespunzătoare în care se află municipiul Constanța. Apreciez domnule 
primar, că ar trebui întâi să ne uităm în ograda noastră și după aceea să ne 
uităm în ograda altuia și până la remedierea acestei stări tehnice 

necorespunzătoare în care se află municipiul Constanța, să scutim constănțenii 
sau să înjumătățim impozitul pentru cetățenii municipiului Constanța.  

 
Dl. Cristian Tincu 
Supun la vot proiectul nr. 35. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 36: ”Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a 
impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, 

str. Arhiepiscopiei nr. 11, proprietatea SC Coral SRL, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită”. 

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

24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 37: ”Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a 
impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, 

str. Arhiepiscopiei nr. 20, proprietatea SC Tănase Cadastru SRL, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită”. 

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

24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 38: ”Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a 
impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, 

str. Ecaterina Varga nr. 34, proprietatea SC Ideea Contrast SRL, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită”. 

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

24 de voturi pentru. 
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Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 39: ”Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a 
impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, 

str. Marcus Aurelius nr. 10, proprietatea domnului Coman George Florin 
și a domnului Coman Gheorghe, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 40: ”Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a 

impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, 
str. Arhiepiscopiei nr. 22, proprietatea doamnei Odobescu Mihaela, a 
doamnei Popa Ileana, a domnului Lescovar Eugen Şerban şi a domnului 

Holban Dinu Ştefan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită”. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 41: ”Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a 

impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, 
str. Sulmona nr. 30, proprietatea domnului Munteanu Marius, a doamnei 
Munteanu Denise Roxana şi a SC Model Constanţa SA, ca urmare a 

constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.” 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 

 
Dl. Cristian Tincu 

Proiectul  nr. 42: ”Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe 
clădiri cu 500% pentru corpul C1 şi cu 300% pentru corpul C2, aferente 
imobilului situat în municipiul Constanţa, b-dul IC Brătianu nr. 28, 

proprietatea SC Rommega SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită.” 

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

24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Proiectul  nr. 43: ”Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de 
selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Autonome 

Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa”. 
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D-na Marcela Enache 

Aici avem buletin de vot. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Avem și rezultatul votului dumneavoastră. 
Pentru d-na Dinescu Fulvia Antonela – 20 de voturi pentru, 0 împotrivă, 4 

anulate 
Bobeș Laura – 0 de voturi pentru, 0 împotrivă, 4 anulate 

Canciu Ioana Adina – 20 de voturi pentru, 0 împotrivă, 4 anulate 
Expert independent (persoana fizică sau juridică) specializat în recrutarea 
resurselor umane – 20 de voturi pentru, 0 împotrivă, 4 anulate 

Ciora Ștefania – 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 anulate 
Zană Aurora - 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 anulate 

Arsene Mădălina Denisa - 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 4 anulate 
 
Supun la vot proiectul nr. 43. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Marcela Enache 

24 de voturi pentru. 
 

Dl. Cristian Tincu 
Să trecem la ordinea suplimentară. Avem un singur proiect: ”Proiect de 
hotărâre pentru modificarea HCL nr. 55/2018 privind aprobarea rețelei 

unităților de învățământ din municipiul Constanța pentru anul școlar 
2018-2019” inițiatori consilieri locali Trandafir Raluca-Andreea, Cojoc 

Marioara, Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana-Teodora. 
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Marcela Enache 
24 de voturi pentru. 

 
Dl. Cristian Tincu 
Acestea fiind spuse, declar ședința închisă.  

 
 

 
 
 

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
              Cristian Tincu        SECRETAR, 

                              Marcela Enache 
                   


