ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 28.06.2018 orele 14°°, în şedinţa ordinară a Consiliului local al
municipiului Constanţa.
La ședință participă: 25 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absenţi fiind d-na
Adriana Arghirescu și dl. Tincu Cristian), 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 Dede Perodin, conform
HCL nr. 181/25.04.2018.
Dl. Dede Perodin
Bună ziua! Vă rog să luați loc. Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța joi, 28
iunie 2018. Stimați colegi, stimați invitați, este prezent în sală dl. Marius Eftimie - solist la
Teatrul de Operă și Balet Oleg Danovski, care va intona imnul României și imnul Dobrogei. Vă
mulțumim!
Dl. Marius Eftimie
Vă mulțumesc și eu. O zi cât mai frumoasă vă doresc!
D-na Marcela Enache
Bună ziua! La ședința de astăzi sunt prezenți 25 de consilieri, absentă este d-na Arghirescu și dl.
Tincu care am înțeles că este în concediu medical, dar de d-na Arghirescu nu știu nimic. Știți
ceva de doamna? Nu e în localitate, da? Mulțumesc frumos!
Dl. Dede Perodin
Dăm cuvântul domnului primar.
Dl. Decebal Făgădău
Sărut-mâinile, bună ziua! Înainte de a trece la votul convocatorului, domnule președinte vreau să
anunț doamnele și domnii consilieri că în calitate de inițiator, am decis retragerea unor proiecte
de pe ordinea de zi. Proiectele nr. 33, 34, 35, 36, 37 și 45. De asemenea, vreau să vă reamintesc
că în cursul zilei de ieri ați primit un amendament elaborat de către executiv la punctul nr. 42
așa că atunci când o să supuneți la vot vă rog să supuneți la vot amendamentul, după care
proiectul în întregime. Mulțumesc mult de tot!
D-na Cristina Văsii
Domnule președinte, aș dori să adresez câteva cuvinte domnului primar înainte de începerea
ședinței de consiliu.
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Dl. Dede Perodin
Vă rog frumos!
D-na Cristina Văsii
Domnule primar, astăzi, odată cu această aniversare deoarece au trecut 2 ani de zile de când ați
preluat aceste mandate, am constatat că nu doriți să purtați un dialog cu Consiliul local. Pot să vă
spun că v-am rugat de câteva ori să introducem pe ordinea de zi un punct numit „diverse” pentru
a discuta și altceva decât ceea ce propuneți dumneavoastră, deoarece avem și noi sesizări de la
cetățeni și dorim să discutăm și despre problemele Constanței înafară de ceea ce ați observat
dumneavoastră și în afară de asta, constat că în continuare aflăm de anumite proiecte din presă
înainte de a le discuta împreună. Pot să vă dau exemplu ultimul proiect de pe convocatorul de
astăzi, despre care am aflat acum 3 săptămâni, văzând fotografii cu dumneavoastră și d-na Firea.
Probabil că dvs. considerați că este mai bine să vă afișați în presă înainte să ne întrebați și pe noi
ce părere avem și dacă ne putem implica în vreun fel în aceste proiecte. Nu comentez pe
marginea faptului că sunt bune sau nu, însă normal ar fi fost ca înainte să declarați că ați semnat
un memorandum și că inițiați acest proiect, aș vrea să vă consultați și cu noi. Și nu este singurul
proiect cu care s-a întâmplat acest lucru. Aveţi o atitudine izolată, nu doriți de niciun fel să
comunicați cu noi, ceea ce înseamnă că vă interesează doar agenda dvs. personală. În același
timp, am constatat că nici măcar aparatul primăriei nu corespunde cu notele interne. Dovadă
fiind niște proiecte care nu au ajuns conform solicitărilor dumneavoastră și îmi pun problema ca
după acești 2 ani de zile s-a realizat ceva cu acest oraș... Dacă aveți cumva vreo opinie vis-a-vis
de ultimul proiect, putem să discutăm la sfârșit, dar pentru noi a venit... la fel cum au venit
uneori și convocatoarele.. mai întâi în presă și apoi le-am primit noi pe mail. Mi se pare că nu
este absolut deloc o atitudine de colaborare, nu există o atitudine de implicare. Doar
dumneavoastră să vă implicați, iar noi să nu ne dăm cu părerea în niciun fel.
Dl. Dede Perodin
Vă mulţumesc!
Dl. Decebal Făgădău
Încerc să vă răspund cât pot eu de elegant. Ce să dezbatem când la ultimele şedinţe v-ați abținut?
Ce să dezbatem când depuneți proiecte de hotărâri care nu au niciun fel de fundament și asteptați
ca altcineva să vă facă treaba? Adică dvs. aveți idei și noi trebuie să muncim. Ce să mă consult
cu dumneavoastră când nu înțelegeți administrația, pentru că nu doar eu, toți cei 3 primari au
plecat la drum din propria inițiativă după ce s-au consultat cu experții Băncii Mondiale. Acesta
este traseul firesc: cineva are inițiativa, după care o propune consiliului local. Dacă sunteți
nemulțumită de activitatea dumneavoastră de consilier nu aveți decât să faceți în cadrul
partidului ceea ce considerați de cuviință, dar să nu considerați că dvs. sunteți mai votată de
constănțeni decât sunt eu. Eu nu urmez agenda mea proprie, eu urmez agenda Constanței. Nu am
pe ce proiecte să mă sfătuiesc cu dvs. pentru că până în momentul de față ați venit cu zero
proiecte, ați venit cu un proiect care cred că l-ar fi făcut invidios pe Ceaușescu - acela cu pomii și v-am spus să așteptați Registrul spațiilor verzi și regulamentele în care vă puteți dvs. exprima
opinia ca toţi ceilalţi constănţeni când se face transparenţă decizională. Să mă simt vinovat că
toți constănțenii află de convocator în același timp cu consilierii locali? Să mă consult cu dvs.
când îmi spuneți că nu ați avut timp să citiți prea multele proiecte pe care le facem? Păi dacă nu
aveți timp să le citiți, cum să avem timp să le dezbatem? Orașul nu poate să stea în loc, iar opinia
dvs. politică o puteți exprima oricând, aveți la îndemână atâtea mijloace...Cred că aici în
consiliul local, dvs. trebuie să înțelegeți că dvs. trebuie să propuneți punctul de „Diverse”, nu eu.
Eu convoc consiliul local, conform Legii 215, să voteze proiectele pe care eu le propun și le
inițiez. Pentru punctul „Diverse” aveți libertatea să o faceți. Eu v-am cerut acordul înainte de a
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invita la fiecare ședință de consiliu local ca în deschidere să fie intonat imnul României și imnul
Dobrogei. V-am cerut acordul... una este convocarea, alta este modul în care dvs. consiliul local,
funcționați și vă organizați. Legat de proiectele de care dvs. aflați din presă, înseamnă că dvs. nu
vă consultați cu colegii pentru că înainte de a apărea în presă și pe site, toate proiectele trec prin
comisiile de specialitate. Ori dacă îmi aduc aminte bine, v-am dat președenția a două comisii, ca
să ne aducem aminte... asta așa cum spuneți dvs. că nu respect eu opoziția... nu am niciun fel de
problemă dacă sunteți nemulțumită de activitate, putem cu colegii cu care avem majoritate să
schimbăm componența comisiilor. Deci nu înteleg de ce văicăreala asta, pentru că dvs. vă simțiți
neîmplinită. Asupra mandatului meu se vor exprima prin vot democratic constănțenii. În rest este
părerea dvs. fie personală, fie de grup. Nu îmi amintesc să aveți lider de grup ca să am pe cine
chema la discuții. Ba mai mult, am văzut că dacă vorbesc cu cineva ceva, altcineva tot din grupul
dvs. are altă opinie. Ori, nu vreți să vorbiți întâi între voi și după aia să mă certați pe mine?
Mulțumesc și nu vreau să intru într-o polemică așa că puteți să faceți ce doriți. Domnule
președinte, începeți ședința...
D-na Cristina Văsii
Nu intrăm în nicio polemică, dar simt nevoia să vă spun că...
Dl. Decebal Făgădău
Puteți să o faceți în scris!
D-na Cristina Văsii
Ați spus că nu am depus niciun proiect, după care ați spus că am depus un proiect... v-ați
contrazis singur din start...
Dl. Decebal Făgădău
Acela nu e un proiect, e un așa-zis proiect..
D-na Cristina Văsii
Vă rog frumos, eu v-am respectat cât ați vorbit.
Dl. Dede Perodin
Vă mulțumim d-na consilier.
D-na Cristina Văsii
Mai am de spus ceva! Ați spus că nu au ajuns proiectele. Nu era vorba de asta. V-am menţionat
clar că ultimul proiect de pe ordinea de zi, despre care am aflat de pe pagina de facebook a
primăriei, acum 2 sau 3 săptămâni.
Dl. Decebal Făgădău
Ca toți constănțenii!
D-na Cristina Văsii
Iar acel proiect nu a fost la comisie până la acel moment, nu a fost nimeni informat despre el.
Dl. Decebal Făgădău
Simată doamnă, vă rog să încetați pentru că vă faceți de râs. Legea îmi conferă mie dreptul de a
semna memorandum-ul în numele comunității pe care o reprezint, în numele orașului. Eu am
semnat un memorandum de cooperare după care toți cei 3 primari au mers către consiliile locale
și au propus proiectele respective. Așa este legea, așa este mersul firesc, citiți Legea 215, vă rog!
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D-na Cristina Văsii
Nu are legătură cu acest lucru.
Dl. Dede Perodin
Vă mulţumim! Intrăm pe ordinea de zi.
D-na Cristina Văsii
Adoptați o atitudine dictatorială...
Dl. Decebal Făgădău
E generată de dumneavoastră!
D-na Cristina Văsii
V-am spus, refuzați să purtați un dialog, dovadă atitudinea domnului președinte prin care
întrerupe o comunicare între consiliul local și dl. primar.
Dl. Dede Perodin
Vă mulțumim mult! Vă mulțumim! Stimați colegi, pe ordinea de zi au fost 59 de proiecte, s-au
retras 5, au mai rămas 54 de proiecte. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri? Vă mulțumesc!
Proiectul nr. 1...
Dl. Sorin Belu
M-am înscris la cuvânt! De ce nu mi se dă cuvântul înainte de a începe ședința?
Dl. Dede Perodin
Data trecută v-am dat 4 minute să vorbiți!
Se fac comentarii în sală.
Dl. Dede Perodin
Înscrieri la cuvânt: dl. Belu Sorin și dl. Remus Negoi de la USR și dl. Sorin.. în sfârșit... de la
Baricada Verde.
Supun la vot consiliului dacă acceptă luările de cuvânt. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Domnule Belu, vă rog frumos, 3 minute pentru că aveți mai multe de vorbit, ați văzut că sunt
foarte binevoitor.
Dl. Sorin Belu
Vă mulțumesc! Nu știu de ce atâta grabă mai ales că avem și imnul național și trebuie să fim
mândrii și de imnul Dobrogei, dar dacă tot este vorba să îl citez pe dl. primar...
Dl. Dede Perodin
Intrați pe subiect că aveți doar 3 minute.
Dl. Sorin Belu
„Voi fi primarul tuturor constănțenilor”!
Dl. Dede Perodin
Și este!
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Dl. Sorin Belu
Păi și atunci cum de dânsul a fost ales de 40.000 de voturi din 263.000 de constănțeni.
Dl. Dede Perodin
L-a votat Baricada Verde!
Dl. Sorin Belu
Haide să intrăm în subiect atunci. Avem la punctul 15 pe ordinea de zi, cel cu parcările. Ni se
spune că s-au angajat polițiști și că ei vor rezolva această problemă. Problema nu va fi rezolvată
cu aceste parcări între orele 8:00 și 17:00 pentru că situația seara va fi la fel. Mai mult de atât să
știți și dvs. că în Constanța sunt foarte mulți nesimțiți. Ăsta e adevărul! Dacă în fiecare cartier
avem câte 20 de nesimțiți, trebuie să spunem și acest lucru... câți polițiști pot să vină în fiecare
cartier ca să rezolve? De exemplu dumneavoastră dacă aveți parcare...
Dl. Decebal Făgădău
Cine ești tu să jignești constănțenii?
Dl. Sorin Belu
Sunt nesimițiți. Dacă mă credeți bine, dacă nu asta este.
Se fac comentarii în sală.
Dl. Dede Perodin
Mai aveți 1 minut jumătate.
Dl. Sorin Belu
Hai să nu ne grăbim! E vorba de consiliul local și de cetățeni! Nu știu câți mai sunt prin oraș...
Dl. Dede Perodin
Mai aveți 1 minut jumate, altfel chem bodyguarzii să vă dea afară.
Dl. Sorin Belu
Trec la următorul punct. Pe ordinea de zi la punctul 32 avem zona Cazino și o să vă arăt niște
fotografii. Deci aceste poze sunt făcute înainte de administrația primului mandat al lui Mazăre,
iată după al doilea mandat ce s-a întâmplat în administrația Cazino, în administrația Constanței,
ce vreau să scot în evidență, la zona Cazino se dorește să se facă P+2 adică 10 m înălțime terasele din zonă. Deci la punctul 45 este vorba de P+6 în strada General Manu.
Se fac comentarii în sală. ( S-a retras!)
Dl. Dede Perodin
Mai aveți 30 de secunde!
Dl. Sorin Belu
Am rezolvat. S-au retras.
Dl. Dede Perodin
Mai aveți? Nu mai aveți. Vă mulțumim mult! Domnul Remus Negoi...
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Dl. Remus Negoi
Mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc colegilor dumneavoastră că au retras de pe ordinea de zi
punctul 33 pentru care urma să iau cuvântul. Sper ca atmosfera asta tensionată să nu se
prelungească.
Dl. Dede Perodin
2-3 minute aveți să știți.
Se fac comentarii în sală.
Dl. Remus Negoi
Mai am punctul nr. 16. Sper ca punctul 16 să nu îl votați. Este vorba de un proiect neaprobat la
ședința de luna trecută. Mulțumesc!
Dl. Dede Perodin
Vă mulțumim!
Punctul nr. 1: „Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al
municipiului Constanța din data de 29.05.2018”
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!
D-na Marcela Enache
25 pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 2: „ Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2018” inițiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
În spate? Dl. Rezeanu? Ați votat pentru? Ridicați cum trebuie mâinile pentru că nu se vede în
spate.
Dl. Dede Perodin
Împotrivă?
D-na Marcela Enache
7 voturi împotrivă. Da?
Dl. Dede Perodin
Abțineri?
D-na Marcela Enache
Deci 7 împotrivă și 18 pentru. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 3: „Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării numărului de
autobuze urbane adjudecate în cadrul procedurii de atribuire organizate în baza
contractului de finanţare rambursabilă externă încheiat cu Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
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D-na Marcela Enache
7 abțineri și dl. Popescu cum ați votat? Ați votat pentru da? Deci 18 pentru.
Dl. Dede Perodin
V-aș ruga frumos când vreți să interveniți, cereți acceptul președintelui de ședință. Vă rog
frumos!
Punctul nr. 4: „Proiect de hotărâre privind aprobarea în integralitate a planului de
administrare cu ambele componente (managerială şi de administrare) al Regiei Autonome
de Distribuire a Energiei Termice Constanţa” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru?
D-na Mihaela Andrei
Domnule președinte dacă îmi permiteți...
Dl. Dede Perodin
Împotrivă?
D-na Mihaela Andrei
Am și eu o intervenție...
Dl. Dede Perodin
Abțineri?
Vă rog, doamna consilier.
D-na Mihaela Andrei
Domnule director, să ştiţi că am citit planul dumneavoastră de management iar consilierii
municipali ai PNL consideră că acel plan de management este un raport de activitate dar în
niciun caz nu este un plan de management. Dintre cele 44 de pagini domnule director, am
încercat să observ care este scenariul dvs. penru a oferi constănțenilor o energie termică de
calitate, așa cum scrieți acolo, la un preț mic și am găsit acolo printre scenarii, este un scenariu
de bază, bănuiesc că fiind primul scris, este și cel pe care dvs. vreți să mergeți, acela de a cere în
continuare sprijinul bugetului local, al doilea scenariu este acela de pesimism care spune că în
momentul în care scocietatea va dispărea, nu vreau să intru în amănunte și în al treilea scenariu
este acel scenariu de optimist în care scrieți că în momentul în care primăria ar crea un
memorandum între Ministerul energiei și o companie japoneză, atunci am putea avea o altă sursă
de generare a acestei energii termice. Ce nu am văzut domnule director este propriul scenariu,
scenariul directorului de la RADET. Care este obiectivul dvs. și care este soluția pentru a furniza
o energie termică de calitate la un preț mic? Vă mulțumesc!
Dl. Dede Perodin
Vă mulțumim!
Dl. Decebal Făgădău
Doamna consilier, puteți oricând să chemați la comisiile de specialitate directorul companiei.
Ședințele consiliului de administrație sunt deschise către consilierii locali pentru că dvs.
reprezentați acționarul care se numește unitatea administrativ teritorială a municipiului
Constanța. Cam ce scenariu science-fiction ar putea să facă domnul director, atâta vreme cât
regia se află într-o situație de monopol natural, are un singur furnizor – Electrocentrale - care are
sechestru pe toate activele, care nu este deloc o companie performantă. De asemenea, dacă ne
uităm nu doar în amonte, ci și în aval pe planul acesta de distribuție, vedem că nu poți să ai o
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strategie atâta vreme cât asistăm la un proces de debranșare necontrolat, avem pe lângă
debranșările legale, avem și un număr semnificativ de debranșări fără acte.
Cum poți să ai o viziune, când RADET-ul este ținut în instanță în momentul de față de către
Electrocentrale Grup care îi cere insolvența?! Cum poți să ai o viziune când contul prin care
încasează toți banii, fie de la autoritatea locală, fie de populație, are o marjă extrem de generoasă
către Electrocentrale Grup. Într-o situație atât de rigidă, cam ce ar putea să facă un consiliu de
administrație în afară de a avea un comportament de formă și nu de fond. Regia orașului
traversează un moment extrem de dificil. Tocmai de aceea avem nevoie de sprijinul comunității,
atât din bugetul local cât și prin plata la timp a facturilor. Dacă se poate, bugetul de stat și acesta
știți cum e - cand vine, când nu vine, dar cel mai mult avem nevoie de o predictibilitate că
furnizorul lui se află pe un drum. Astăzi nu știm pe ce drum se află Electrocentrale Constanța.
Am încercat să vă explic aceste lucruri pentru că este un subiect extrem de important. Ieri am
fost la ministerul energiei și la Guvern, tocmai pentru a discuta sezonul rece 2018-2019 și vreau
să vă spun că situația nu este deloc roz. Așa că RADET-ul este captiv între ciocan și nicovală, iar
eu nu sunt extrem mulțumit că reșesc din punct de vedere tehnic să facă performanță în condițiile
în care dacă veți face o comparație între pierderile tehnice ale RADET-ului și pierderile tehnice
ale Electrocentrale, veți vedea profesionalismul echipei de producere. Din punct de vedere
fianciar ei sunt strânși, nu pot să exprime o viziune proprie, pentru că atunci când ești dependent
și de cel de deasupra ta și de cel de dedesubtul tău și de cel de la stânga și de cel de la dreapta, nu
ai o libertate foarte mare. Tocmai de aceea ei au întrunit o condiție de formă în planul acesta de
administrare, v-au prezentat 3 scenarii care nu sunt așa.. un scenariu optimist ce-ar putea să se
întâmple, ci se bazează pe întâlniri și pe grupuri de lucru care au discutat inclusiv posibilitatea
acelui memorandum așa cum s-a făcut la București să se extindă și la Constanța . Dar vă repet,
toate aceste informații, dvs. puteți să le aflați, nu neapărat în ședința de Consiliu local unde
putem să discutăm cât vreți, eu am timp, dar vă rog să vă implicați chiar și dl. director Popa vă
stă la dispoziție, nu doar el, ci și consiliul de administrație.
D-na Mihaela Andrei
Eu am vrut să menţionez de ce consilierii locali PNL votează împotriva acestui proiect.
Dl. Decebal Făgădău
Am înţeles de ce votează împotrivă.
D-na Mihaela Andrei
Şi am şi eu o întrebare pentru dumneavoastră. Dumneavoastră sunteţi directorul RADET? Sau
avem un alt director? Am văzut că doar dvs. dați explicații cum se organizează RADET-ul.
Bănuiesc totuși că avem un director care ar putea să dea și el aceste informații și nu dvs.
Mulțumesc!
Dl. Decebal Făgădău
D-na consilier, probabil că nu ați văzut ghilimelele când am spus că „am înțeles de ce consilierii
PNL au votat împotrivă”. Nu, nu am înțeles de ce. Nu am înțeles de ce e nevoie de medierea
primarului într-o ședință de consiliu local ca dumneavoastră să vă exercitați atribuțiile de
consilier local.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 5...
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Dl. Teodor Patrichi
Domnule președinte... Voiam să vă spun că directorul RADET participă la toate ședințele de
comisie și toate proiectele RADET-ului care au trecut prin ședințele de comisie au fost însoțite
de către directorul RADET, inclusiv acest proiect a fost în comisie, s-a discutat și toate aspectele
pe care dvs. le semnalați acum au fost discutate în comisie. Vă rog să vă informați!
Dl. Dede Perodin
Stimați colegi, înainte de a lua cuvântul vă rog să cereți acceptul președintelui de ședință. Vă rog
frumos!
Proiectul nr. 5: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului privind necesitatea
reorganizării activităţii, a organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de
organizare şi funcţionare aferente Regiei Autonome de Distribuire a Energiei Termice
Constanţa.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 6: „Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de fuziune prin absorbţie
între S.C. Confort Urban S.R.L. în calitate de societate absorbantă şi S.C. Ecosal S.R.L. în
calitate de societate absorbită.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 7: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru
finanţarea Asociaţiei Club Sportiv Fianchetto Constanţa în vederea participării la
Campionatul Naţional de Şah pentru Copii şi Juniori.” iniţiator:domnul primar Decebal
Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 8: „Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru
premierea sportivului constănţean şi a antrenorului principal constănţean din cadrul
Liceului cu Program Sportiv "Nicolae Rotaru" Constanţa care au obţinut performanţe
deosebite la competiţia internaţională "Campionatul European de Tineret U 21 la tenis de
masă - Minsk/Belarus." iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
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Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 9: „Proiect de hotărâre privind organizarea de activităţi festive anuale cu
prilejul zilei de 14 noiembrie, Ziua Dobrogei.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă, 1 abținere și 17 pentru. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 10: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale la nivelul municipiului Constanţa pentru perioada 2018-2023.”
iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 11: „Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare
în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2019, respectiv unităţile de asistenţă socială şi
capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România,
acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenţii de la bugetul
local.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 12: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a
lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii "Consolidare structură de rezistenţă, supraînălţare şi modernizare clădire şi
dotări sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanţa."
iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 13: „Proiect de hotărâre privind asigurarea finanţării de la bugetul local a
cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de
dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii "Consolidare structură de rezistenţă,
supraînălţare şi modernizare clădire şi dotări sală de tenis de masă în cadrul Liceului
Nicolae Rotaru din Constanţa.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
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Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 14: „Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării lotului de 223 de
vehicule aflate în proprietatea municipiului Constanţa conform Legii nr. 421/2002.”
iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 15: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanţa.”
iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Dl. Alexandru Zabara
Primul amendament privește art. 5 care prevede următorul text: „în funcție de specificul zonei si
de nevoile populației, cu avizul Comisiei de Circulație administratorul poate modifica tipil
parcării conform clasificării prevăzute de art 3 alin 2” și dorim ca modificarea să se facă și cu
aprobarea consiliului local.
Dl. Decebal Făgădău
Domnule consilier, dacă îmi permiteți, vreau să vă propun un compromis politic. Nu aș vrea ca
această procedură să revină mai greoaie decât poate să ducă fie comunitatea, fie aparatul de
specialitate al primarului. Cu atât mai mult nu aș vrea să încarc ședințele de consiliu local pentru
că am văzut că la unele e așa, la altele e așa, tocmai de aceea vă propun ca aceste amendamente
să le discutăm, nu am nici un fel de problemă să mediez cu reprezentanții tuturor partidelor
politice, dar consider că regulamentul este un bun punct de plecare în a gestiona. Într-o relație de
echilibru și de respect și într-un context în care Constanța are un deficit uriaș de locuri de
parcare. Nu am terminat încă un studiu care vine doar pe date preliminare să ne spună că suntem
orașul cu deficitul cel mai mare de locuri de parcare, cele mai multe mașini la mia de locuitori.
Evident că știm cu toții realitatea, orașul nostru a fost sistematizat practic în proporție de 90%
într-o perioadă în care așteptai o viață să îți iei o mașină și după ce ți-o luai mergeai cât aveai
rația, sau cum aveai numărul cu soț sau fără soț. Este un subiect extrem de important pe agenda
orașului și cu un impact mare asupra comunității. Tocmai de aceea, am ținut în dezbatere acest
proiect, mai bine de 6 luni. Tocmai de aceea am organizat multe dezbateri publice și discuții cu
toți decidenții, de la Poliția rutieră, asociații de proprietari, cu toată lumea. Tocmai de aceea vă
propun acest compromis politic, haideți să plecăm de la acest punct și evident că orice proiect
poate suferi îmbunătățiri. Mă bucur că există această inițiativă, nu am știut despre ea, dar vă
asigur că vă stau la dispoziție tuturor partidelor politici, pentru că acest proiect este inițiat de
mine nu de comisia de circulație, nu de către grupul consilierilor PSD, ci este născut dintr-o
nevoie de setare a unui punct de început. Întâi am vrut să reglementez zona de urbanism și după
cum ați văzut nu mai autorizăm imobile noi fără să asigurăm locurile de parcare pentru că o
problemă care se află în dinamică nu va fi rezolvată niciodată. Tocmai de aceea încercăm să
scăpăm de dinamica acestei probleme, să așezăm într-un echilibru ceea ce avem, să utilizăm
rațional parcările, pentru că dacă mergem astăzi pe bulevardele Constanței, vedem că sunt pline
de stâlpișori, de bariere, de lanțuri, de navete, ori așa ceva nu are nici un fel de legătură cu un
oraș. Stiu că va fi greu și presiunea cea mai mare va fi pe poliția locală, dar haideți să nu plecăm
de la ideea că ceea ce s-a făcut vreme de 6 luni de zile este greșit. Vă repet, știu că este greu,
haideți să lăsăm o lună de implementare și vedem ce ne spun și constănțenii pentru că eu sunt
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convins că până la finele acestui mandat acest proiect, acest regulament va suferi numeroase
modificări. Pentru că, vă mai spun ceva inclusiv viața orașului este diferită de la zonă la zonă.
Una este dinamica în Faleză Nord, unde avem locuitorii, avem un regim mixt, case, locuințe
colective, turiști care accesează zona de plajă pentru care orașul nu a fost pregătit și unde avem
un conflict mult mai mare și alta este dinamica de exemplu în km 4-5 sau în Palas. Haideți să
lăsăm o perioadă și să implementăm acest proiect, după care împreună îl dezbatem și aducem
toate amendamentele astfel încât să îl facem mai bun.
Dl. Alexandru Zabara
Cum ați spus dumneavoastră. Ar trebui constănțenii să vadă întâi cum funcționează.
În momentul în care scoatem toți stâlpii din oraș, toți stâlpișorii și vedem că nu merge, nu putem
să ne mai întoarcem înapoi. Tocmai pentru că a fost în dezbatere publică am sesizat o grămadă
de nemulțumiri și am primit o grămadă de scenarii: parinți care iau la ora 4 copiii și ajung la ora
4 și un sfert acasă , urcă copilul stă singur, la ora 5 coboară să își mute mașina pe locul lui, sau
oameni care ies din tură dimineața, pensionarii care se duc să facă piața și se întorc la ora 9 și
jumătate și găsesc locul ocupat. Deci se putea pune un program pilot pe o zonă, pe două zone
mai mici, să nu scoatem toți stâlpii aceștia din oraș și să vedem în ce măsură funcționează.
Se fac comentarii în sală.
Dl. Decebal Făgădău
Ce vreau să îți spun domnule consilier, ceva ce eu chiar cred, și ține dacă vrei nu doar de
comportamentul în oraș ci ține de relația între oameni. Noi nu trebuie să setăm relațiile dintre
oameni, prin fiare, bariere, opritoare și mai știu eu ce. Noi trebuie să milităm împreună, să
naștem o masă critică de oameni care respectă reguli. Regula nu trebuie să o facă un stâlpișor,
regula trebuie să o setăm noi între oameni. Ori poate orașul ăsta are nevoie de o dezbatere mai
aprinsă câteodată, de niște certuri între vecini, ca să ne regăsim echilibrul. Poliția locală va aplica
ceea ce spune în regulament nu cu fermitate de la început, ci cu rol de a-i educa pe oameni, de a
le spune care este regula de conviețuire într-o comunitate pentru că asistăm la niște vremuri în
care uităm să dăm locul bătrânului în autobuz, să dăm prioritate pe trecerea de pietoni femeii cu
copil, sunt multe lucruri care ne-au îndepărtat dacă vreți de bunul simț. Ori poate chiar este
nevoie de o dezbatere ca în anumite zone să revină bunul simț și omul să primeze să omenia să
primeze în fața interesului financiar, interesul pecuniar. Asist la niște saloane de înfrumusețare
care la fiecare plecare a ultimului lucrător, prima grijă este să ridice bariera, să pună lacătul pe
lanț și să optureze accesul la ceea ce înseamnă domeniul public, la locul nostru al tuturor. Cred
că trebuie să ne găsim singuri echilibrul de la zonă la zonă. Te rog, hai să facem acest
compromis politic, eu consider că este un foarte bun punct de plecare și invit nu numai grupurile
politice, ci toți constănțenii să se aplece asupra regulamentului și după o perioadă de
implementare să-i aducem critici constructive.
Dl. Alexandru Zabara
Două lucruri vreau să vă spun, referitor la conviețuire, să știți că această conviețuire există deja
în oraș. Eu recunosc că atunci când ma duc la grădiniță, dacă găsesc un stâlp jos, las acolo
mașina, îmi las numărul de telefon în geam și nu am avut niciodată probleme și sistemul ăsta
funcționează foarte bine. Dar dacă ar avea nevoie neapărat de locul acela, v-am zis.. părinți,
pensionari și multe alte cazuri, cum poate el să semnalizeze că are nevoie de acel loc? Și luăm
bani până la ora 17:00 și parcările din față sunt gratuite. Deci este vorba când luăm omului un
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ban între ora 17:00 și 8:00, el plătește locul de parcare practic pentru noapte, dar noaptea și
parcările din centru sunt gratuite.
Dl. Dede Perodin
Mulțumim, domnule consilier. Deci supunem la vot amendamentul?
Dl. Alexandru Zabara
La art. 5 s-a introdus sintagma „și aprobarea Consiliului local”, am citit textul integral. Dacă
vreți vi-l mai citesc o dată.
Dl. Decebal Făgădău
Da, dar noi colaborăm domnule consilier!
Dl. Alexandru Zabara
„În funcție de specificul zonei si de nevoile populației, cu avizul Comisiei de circulație
administratorul poate modifica tipul parcării conform clasificării prevăzute de art. 3 alin. 2”.
Dl. Dede Perodin
Supunem la vot amendamentul dumneavoastră.
Se fac comentarii în sală.
Dl. Alexandru Zabara
Și amendamentul 2 privește eliminarea art 11.1 lit. a care în prezent sună așa: eliminarea art.
11.1 lit. a „pentru parcările rezidențiale rezervarea locurilor de parcare va fi valabilă de luni până
vineri în intervalul orar 17:00 – 8:00, inclusiv sâmbăta, duminica și în zilele stabilite ca fiind
sărbători legale când programul este 00:00 – 24:00. Prin urmare în intervalul 8:00 – 17:00 de luni
până vineri inclusiv deținătorul autorizației rezervare loc parcare nu are niciun drept de folosință
prioritară asupra locului de parcare, oricine putând folosi acel loc”.
Dl. Dede Perodin
Deci supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
3 voturi pentru. Deci nu a trecut amendamentul.
Dl. Dede Perodin
Supun la vot punctul nr. 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă, 4 abțineri da? Și 15 voturi pentru. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 16: „Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului
bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța.” iniţiator: domnul
primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă și 18 voturi pentru. Proiectul a trecut.
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Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 17: „Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017
privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului
Constanța.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă și 18 voturi pentru. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Să înțeleg că noi votăm pentru Constanța.
Punctul nr. 18: „Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre
municipiul Constanța și S.C. ORIENT CONSTRUCT DECOR S.R.L.” iniţiator: domnul
primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
10 împotrivă și 15 voturi pentru. Proiectul nu a trecut.
Dl. Decebal Făgădău
Deci domnilor consilieri, ca să înțelegeți de ce era pentru Constanța acest proiect. Rămâne pe o
fâșie între 2 proprietăți ale lui pe care nu o va îngriji nimeni și va fi un maidan în continuare. Noi
propuneam să obținem o bucată de parcare al orașului și să îi dăm o bucată de maidan. Deci nu
am niciun fel de problemă, eu nu insist să îi creez un beneficiu cuiva, dar am considerat că acest
proiect era oportun în reconfigurarea unei proprietăți astfel încât să nu fructifice două loturi
diferite, ci să constituie un singur loc și să nu vină cu două construcții, să vină cu una singură și
aia funcțională. Dar nu e niciun fel de problemă, vom merge mai departe așa cum e PUZ-ul în
Mamaia și vom avea 2 hârtii și o bucată de maidan, nu am niciun fel de problemă domnilor
consilieri.
Dl. Dede Perodin
Vă rog frumos, domnule consilier!
Dl. Andrei Popescu
O bucată de maidan încadrat drept spațiu verde care îi mai dă constructorului posibilitatea să mai
construiască acolo.
Dl. Decebal Făgădău
Exlus!
Dl. Dede Perodin
Mulțumim, domnule consilier!
Punctul nr. 19: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Maramureș nr. 60.” iniţiator: domnul primar
Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
8 abțineri. Dl. Rezeanu și dl. Căliminte ați votat pentru da? Deci 17 voturi pentru. Proiectul nu a
trecut.
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Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 20: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Theodor Speranția nr. 73, lot 1.”
iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
8 abțineri, 17 voturi pentru. Nu a trecut proiectul.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 21: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Ioan Borcea nr. 30.” iniţiator: domnul primar
Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
8 abțineri, 17 voturi pentru. Nu a trecut proiectul.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 22: „Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Pandurului nr. 26.” iniţiator: domnul primar
Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
8 abțineri, 17 voturi pentru. Nu a trecut proiectul.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 23: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind
aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat din municipiul Constanţa.” iniţiator: domnul primar Decebal
Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Mihaela Andrei
Domnule președinte dacă îmi permiteți, am și eu o scurtă intervenție pe marginea acestui proiect.
Îmi dați voie?
Dl. Dede Perodin
Vă rog frumos!
D-na Mihaela Andrei
Îmi pare rău că a ieșit domnul primar pentru că voiam să îl întreb pe dumnealui..și mă bucur de
faptul că a ajuns la concluzia mea, aceeași concluzie la care am ajuns și noi consilierii locali ai
PNL că recondiționarea treptelor ce fac accesul către plaja Modern, precum și repararea aleilor
din parcul Tăbăcărie este o prioritate, o necesitate și o normalitate pentru municipiul Constanța.
Însă, nu am văzut nicăieri, lângă numele inițiatorului acestui proiect, consilier local Mihaela
Andrei și atâta timp cât nu am văzut în acest proiect, aș fi vrut să îl informez pe domnul primar
că există mai multe proiecte depuse de către mine, consilier local Mihaela Andrei. În 2017 în
ceea ce privește parcul Tăbăcărie, în aprilie 2018 în ceea ce privește recondiționarea treptelor ce
fac accesul către plaja Modern și în martie 2018 alt proiect, mutarea marcajului de la semafor, pe
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care îl am aici în fața mea. Mă gândesc că dacă domnul primar nu le-a văzut încă sau nu au ajuns
încă pe masa acestuia și nu s-a semnat dispoziție și eu propun adăugarea, nu modificarea pentru
că este și o completare pe care nu am propus-o eu, adăugarea în dreptul numelui inițiatorului
acestui proiect, consilier local Mihaela Andrei. Mulțumesc mult!
Dl. Dede Perodin
Mulțumim și noi.
Se fac comentarii în sală. ( E amendament?)
Dl. Dede Perodin
E o discuție! Deci punctul nr. 23. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. Romeo Caius Rezeanu
Domnule președinte?
Dl. Dede Perodin
Vă rog frumos!
Dl. Romeo Caius Rezeanu
Vreau să vă spun că d-na Mihaela Andrei are dreptate 100%. Deci toate inițiativele acestea îi
aparțin. Și ar fi corect să o trecem co-inițiator. Vă spun cu fair-play chestia asta.
Se fac comentarii în sală.
D-na Mihaela Andrei
Hai să facem amendament domnule președinte! Să fie trecut co-inițiator și consilier local
Mihaela Andrei!
Dl. Dede Perodin
Supun la vot amendamentul. Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
10 voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Cine e împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
15 se abțin și 10 au fost pentru.
Se fac comentarii în sală.
Dl. Dede Perodin
Stimați colegi. Punctul nr. 23 îl lăsăm neînchis, când o veni dl. primar reluăm votul.
Se fac comentarii în sală.
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Dl. Dede Perodin
Amendamentul îl votăm. Cine este pentru ? Pentru amendament.
D-na Marcela Enache
Pentru amendament s-a votat. 10 voturi pentru și nu a trecut.
Dl. Dede Perodin
Acum votăm proiectul în sine. Cine este pentru? La punctul nr. 23. Împotrivă?
D-na Marcela Enache
Cine este împotrivă? Deci 7 împotrivă și 18 pentru. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Proiectul a trecut. Punctul nr. 24: „Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de
servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat situat în municipiul
Constanța, Stațiunea Mamaia.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
8 împotrivă. Dl. Popescu, abținere sau împotrivă?
Dl. Andrei Popescu
1 abținere d-na Enache.
D-na Marcela Enache
Deci 7 împotrivă, o abținere dl. Popescu și 17 voturi pentru. Nu a trecut proiectul.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 25: „Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul
privat al municipiului Constanța, bd. Mamaia nr. 284, în vederea înscrierii în cartea
funciară.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă, 1 abținere dl. Popescu și 17 voturi pentru. Nu a trecut proiectul.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 26: „Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al
R.A.E.D.P.P. Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului
Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța.” iniţiator: domnul primar Decebal
Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă, 18 voturi pentru. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 27: „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Stamule
Hristu, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
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Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
6 abțineri, 18 voturi pentru. Proiectul a trecut. Lipsește d-na Văsii din sală.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 28: „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului
Dumitrache Vergil, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza
Legii nr. 341/2004.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
18 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 29: „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Florescu
Alexandru, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii
nr. 341/2004.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
18 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 30: „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Nae
Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
18 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 31: „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Pariș
Aurel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
18 voturi pentru, 6 abțineri. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 32: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu construire imobil D+P+1-2E - comerț, alimentaţie publică și cazare, Staţiunea Mamaia,
zona Cazino terasa 15+16, investitor SC Teo Doi SRL.” iniţiator: domnul primar Decebal
Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
8 abțineri, 17 voturi pentru. Proiectul a trecut.
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Dl. Dede Perodin
Punctele nr. 33, 34, 35, 36, 37 au fost retrase.
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Domnule președinte..
Dl. Dede Perodin
Vă rog!
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Vă mulțumesc! Am o întrebare, de fapt e prima oară când sunt retrase anumite PUZ-uri de pe
convocator. Nu înțeleg de ce au fost retrase, din moment ce întruneau probabil toate condițiile
pentru a fi supuse votului, de către inițiator. Întrebarea mea era că de fapt nu există nici la ora
actuală, nu există niciun registru al spațiilor verzi. Și până la urmă tot ceea ce se întâmplă cu
aceste PUZ-uri, nu sunt specialist în acest moment dar știm foarte bine cu toții că PUG-ul
limitează într-un fel, sau stabilește foarte clar posibilitatea de a construi. Practic putem să avem,
orice persoană fizică, în proprietate chiar și parcul Tăbăcărie pentru că nu am putea niciodată să
construim acolo absolut nimic pentru că prin PUG se reglementează spațiul verde. Nu înțeleg de
ce data trecută nu l-am votat și a fost respins punctul nr. 33. În sală sunt bineînțeles locuitorii din
acea zonă. Noi, PNL și consilierii nu vom vota niciodată un astfel de PUZ. Și întrebarea noastră
este de ce masacrați sau continuați să masacrați spațiile verzi, pentru că nu avem. Chiar dacă este
un PUZ de elaborare. Și PUD-ul și registrul spațiilor verzi. Nu credeți că este necesar ca acest
oraș să și respire? Nu credeți că de peste 12 ani de când faceți parte din administrație nu am
văzut decât betonarea unui oraș?! Sincer.
Se fac comentarii în sală.
Dl. Dede Perodin
Mai aveți ceva de adăugat?
Se fac comentarii în sală.
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Da, mai am de adăugat. Aș vrea să cred că putem să avem un oraș verde, un oraș care să respire
și să avem un inventar al spațiilor verzi pentru că pe lângă toate astea mai există și un dezastru
arhitectural. Uitați-vă pe str. General Manu, acolo este o zonă de P+2 și vrem să facem P+6.
Sufocăm străzile și ne plângem de parcări. Și nu este nici frumos estetic, de aceea ne place când
vedem alte orașe. Să răsară într-o zonă de case, va răsări o zonă de blocuri care bineînțeles că
îngreunează, aglomerează și așa cum am spus ne plângem de parcări. Am vrea în primul rând să
existe reglementarea și registrul spațiilor verzi și după aceea să facem ceva să oprim PUZ-urile
pentru că investitorii, o să înțeleg că aici sunt și investitori, dar nu cred că investițiile în orașul
Constanța sunt numai în construcții. Eu cred că investițiile trebuie atrase și din alte surse. Vă
mulțumesc mult!
Dl. Dede Perodin
Vă mulțumim! Am un sfat pentru dumneavoastră. În politică să nu spui niciodată „niciodată”!
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Dl. Decebal Făgădău
Vă răspund în trei puncte. Încetați prin a spune că noi vrem registrul spațiilor verzi. Voi vreți și
noi nu. Vreau să vă întreb, în față la Universitate, unde dumneavoastră sunteți cadru universitar,
câți pomi ați plantat? Că eu cu dl. Merdinian am plantat câteva sute.
Fac parte din Consiliul local de la revoluție încoace. Ori astăzi ce încercăm noi să indreptăm nu
au fost aprobate doar de PSD, îmi aduc aminte că a fost si USL, că a fost o alternanță la putere.
Se fac comentarii în sală.
Dl. Decebal Făgădău
V-am dat un răspuns în trei puncte până când faceți dumneavoastră o propunere de regulament,
noi funcționăm după lege. Și vă asigur că nu a fost încălcată nicio lege. Dacă ete încălcată, aveți
la îndemână instrumentul numit „a ataca în instanță”, sesizați ISC, Prefectul, nu am niciun fel de
problemă. Vreau doar să mai fac așa o mică mențiune, credeți-mă că majoritatea investitorilor
care solicită sunt de la dumneavoastră din partid, nu de la mine din partid.
Se fac comentarii în sală.
D-na Raluca-Andreea Trandafir
În cazul campusului universitar, îmi pare rău să vă spun, pentru că atunci când s-au emis aceste
autorizații, în niciun oraș universitar, să știți clădirile din zona campusului nu au cum să
depășească un regim de înălțime al unui campus. Nu este normal ce se întamplă acolo. Despre
asta era vorba.
Dl. Dede Perodin
Mulțumim. Punctul nr. 38: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de
detaliu - construire locuință individuală P+1E, str. Ametistului nr. 3, investitor Beioglu
Antoniu George.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Dl. Decebal Făgădău
Belule, Baricada Civică, puteai să te duci să uzi pomii nu să îmi reproșezi că după ce i-am
plantat s-au uscat. Asta era treaba lor, la universitate, sau a ta care îmi spui că ești cu verdele.
Se fac comentarii în sală.
Dl. Dede Perodin
Deci vă rog frumos. Punctul nr. 38, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
D-na Marcela Enache
24 de voturi pentru. Dl. Popescu nu este în sală.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 39: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru
zona delimitată de str. Clăbucet, str. Elena Cuza, str. Răzvan Vodă și str. Enăchiță
Văcărescu, inițiatori Huțanu Petrică și Elena.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
24 de voturi pentru.
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Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 40: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru
zona delimitată de str. Comarnic, str. Fântânele, De 1088/1 și De 1086, inițiatori Rusu
Mihai și Rusu Cristina Lavinia.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
1 abținere dl. Popescu și 24 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 41: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu conformare acces și construire locuință unifamilială P+1E, str. Amalia nr. 8A, investitor
Frujinoiu Dumitru.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
1 abținere dl. Popescu și 24 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 42 este cu amendament. Deci la punctul nr. 42 supun la vot amendamentul pe care lați primit și dumneavoastră. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
D-na Marcela Enache
1 abținere pentru amendament și 24 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
D-na Marcela Enache
1 abținere și 24 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 43: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu construire locuință P+1E+terasă circulabilă şi împrejmuire teren, str. Zorelelor nr. 39B,
investitor Ionescu Ștefania Carmen.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
24 de voturi pentru și 1 abținere dl. Popescu.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 44: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu construire locuință D+P+1E, str. Siretului nr. 40-42, investitor Armeanu Dan.” iniţiator:
domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
1 abținere dl. Popescu și 24 de voturi pentru.
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Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 45 a fost retras. Punctul nr. 46: „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor
precizări referitoare la aplicarea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent
Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 109/2017 - "Actualizare PUZ zona
Campus Universitar " iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
24 de voturi pentru și 1 abținere dl. Popescu.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 47: „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul
HCL nr. 258/2017 privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent planului
urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 121/2011 - reactualizare PUZ Palazu Mare III.”
iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
1 abținere dl. Popescu și 24 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 48: „Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce
face obiectul contractului de concesiune nr. 38133/15.06.2000, adiționat, încheiat între
municipiul Constanța și Fin.Co.Ge.Ro. SpA.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă, 1 abținere dl. Popescu și 17 voturi pentru. Proiectul nu a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 49: „Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr.
78618/10.05.2018 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. 4092/01.11.2004 adiţionat prin contractul autentificat sub
nr. 2367/17.11.2016.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă, 1 abținere dl. Popescu și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 50: „Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr.
83108/18.05.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a
municipiului Constanța, situat în str. Verde nr. 46, în suprafață de 41 mp, în vederea
vânzării directe către Suman Elena.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă, 1 abținere dl. Popescu și 17 voturi pentru. Proiectul a trecut.
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Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 51: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil,
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în bd. Ferdinand nr. 43, etaj 1,
apartament 5, către Datcu Ștefan, în conformitate cu Sentința civilă nr. 2617/09.03.2017,
rămasă definitivă prin Sentinţa civilă nr. 141/30.01.2018 pronunțată de Tribunalul
Constanța, în dosarul civil nr. 25600/212/2015.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 52: „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil,
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ovidiu nr. 5, etaj 1, apartament
2, către Enache Mariana, în conformitate cu Sentința civilă nr. 17329/04.11.2009
pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 10935/212/2008.” iniţiator: domnul
primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 53: „Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a
terenului situat în municipiul Constanța, str. Orizontului nr. 34A, în suprafață de 18,00
mp.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă, 1 abținere dl. Popescu și 17 voturi pentru. Proiectul nu a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 54: „Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a
terenului situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Complex Cleopatra, în
suprafață de 29,00 mp.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă, 1 abținere și 17 voturi pentru. Proiectul nu a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 55: „Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a
terenului situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona Complex Modern,
Magazin 294, în suprafață de 26,00 mp.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 împotrivă, 1 abținere și 17 voturi pentru. Proiectul nu a trecut.
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Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 56: „Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 52/2018 privind numirea
membrilor provizorii în Consiliul de administraţie al S.C. Ecosal S.R.L. Constanţa.”
iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
Este de fapt împuternicirea dl. Carpuz ca să poată face toate formele la Registrul Comerțului,
pentru că nu era prins în hotărâre. Pentru a fi împuternicit să facă demersurile necesare.
Dl. Dede Perodin
Deci punctul nr. 56. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Deci eram la punctul nr. 56. Cum ați votat dl. Popescu că nu am văzut.
Dl. Andrei Popescu
Mă abțin!
D-na Marcela Enache
Vă abțineți da? Deci 24 de voturi pentru și 1 abținere dl. Popescu. Proiectul a trecut.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 57.
D-na Marcela Enache
Avem buletine de vot la punctul nr. 57.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 57: „Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de Administraţie al
Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa.” iniţiator: domnul
primar Decebal Făgădău
Dl. Dede Perodin
Stimați colegi, cu acceptul dumneavoastră, până se numără voturile, trecem la punctul nr. 58:
„Proiect de hotărâre privind acordul de numire al persoanelor propuse să exercite
controlul financiar preventiv propriu la R.A.T.C. Constanţa.” iniţiator: domnul primar
Decebal Făgădău
D-na Marcela Enache
Și aici avem buletine de vot. S-au împărțit buletinele de vot.
Dl. Dede Perodin
Trecem la punctul nr. 59: „Proiect de hotărâre privind constituirea Asociaţiei Axa de
Dezvoltare Braşov - Bucureşti – Constanţa.” iniţiator: domnul primar Decebal Făgădău
D-na Marcela Enache
Și aici avem buletine de vot.
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Dl. Dede Perodin
Propuneri, vă rog frumos! Domnule viceprimar, vă rog.
Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu
Grupul PSD îi propune pe domnii consilieri locali Aurelian Marin și Teodor Patrichi.
D-na Marcela Enache
Mai sunt și alte propuneri?
Dl. Dede Perodin
Stimați colegi, rezultatul de la punctul nr. 57:
Ionescu Sorin Lucian 12 voturi
Dragomir Nicolae Cristinel 10 voturi
Solom Cristian 14 voturi
Gheorghe Florin 12 voturi
Singurul care are voturile necesare este dl. Solom Cristian – 14 voturi.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Se votează proiectul cu un singur membru deocamdată.
Dl. Dede Perodin
Deci la punctul nr. 57 avem un singur membru, dl. Solom Cristian. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
Se fac comentarii în sală.
D-na Andreea Raluca Trandafir
D-na Enache, stați puțin. Când este vorba despre voturi de persoane, știți că noi am mai avut o
discuție și acum ceva timp, am spus că votul de persoane noi doar îl validăm nu și că aprobăm
rezultatul votului, pentru că eu v-am mai spus normal și tehnic nu avem de ce să mai validăm un
vot care deja a trecut cu 14 de voturi.
D-na Marcela Enache
Dar aici s-a aprobat hotărârea în întregime ce s-a supus la vot. Acum s-a supus la vot hotărârea în
întregime pentru care nu era decât un candidat pe care l-ați aprobat dumneavoastră. Deci asta s-a
supus la vot.
D-na Andreea Raluca Trandafir
Lucrurile sunt puțin distincte. Știți că tot timpul am avut o discuție pe tema asta. Deci aici
validăm rezultatul unui vot. Fiind vot de persoane..
D-na Marcela Enache
Și ați votat, ați validat o singură persoană. Dar acum s-a supus la vot hotărârea în întregime,
hotărârea în care a trecut doar o singură persoană.
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D-na Andreea Raluca Trandafir
Hotărârea în întregime, înseamnă că toată lumea trebuie să ia act de fondul respectiv. Adică nu
mai există pentru, abținere sau împotrivă. Asta era discuția. O dată ce există votul de persoane,
cum spune Legea 215.
D-na Marcela Enache
Dar e vorba de hotărârea în întregime care are mai multe articole. Nu se referă numai la
persoane.
Se fac comentarii în sală.
Dl. Dede Perodin
Vă rog frumos!
D-na Marcela Enache
Deci la abțineri, că nu am reușit să număr. Încă o dată cine se abține?
Dl. Dede Perodin
Deci la punctul nr. 57 . Abțineri?
D-na Marcela Enache
Deci toată lumea s-a abținut. Proiectul nu a trecut.
Se fac comentarii în sală.
Dl. Dede Perodin
Deci proiectul nr. 57 nu a trecut.
Punctul nr. 58. Rezultatul de la punctul nr. 58: Petre Anișoara - 22 de voturi și Dumitrașcu Elena
Daniela – 22 de voturi.
Supun la vot punctul nr. 58. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
D-na Marcela Enache
Sunteți 24, dl. Constantin a ieșit din sală.
Dl. Dede Perodin
Punctul nr. 59. Rezultatul votului:
Dl. Marin Aurelian – 18 voturi
Dl. Patrichi Teodor – 18 voturi
Supun la vot proiectul de la punctul nr. 59. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
7 abțineri și 17 voturi pentru. A trecut proiectul.
Dl. Dede Perodin
Îi dau cuvântul domnului primar!
Dl. Decebal Făgădău
Doamnelor consilieri, domnilor consilieri am vrut să iau cuvântul înainte de a se încheia ședința
pentru a vă adresa o invitație. Municipiul Constanța și orașul Brest din Franța sunt înfrățite de 25
de ani . La începutul lunii iulie, avem onoarea să avem grupul de prietenie Brest-Constanța, o
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delegație din orasul Brest condusă de domnul primar Francois Cuillandre și întrucât impactul
acestei colaborări spre deosebire de alte înfrățiri, este un lucru care a însemnat o valoare
adăugată pentru orașul nostru, în urma discuției pe care am avut-o cu președintele Consiliului
județean am hotărât să vă convocăm într-o ședință solemnă, o ședință comună Consiliul localConsiliul județean împreună cu notabilitățile orașului nostru și ale județului tocmai pentru a
marca acest moment de prietenie. Vă invit așadar pe data de 3 iulie să fiți în această sală la un
moment frumos, un moment care cinstește munca fruntașilor noștri indiferent de coloratura
Consiliului local, indiferent de conducerea politică a orașelor. Este o relație care a plecat de jos
în sus. Contribuția orașului Brest în ceea ce înseamnă evoluția serviciilor sociale la nivelul
municipiului Constanța și județului Constanța este una notabilă. De asemenea menținerea
alianței din relațiile privind alianța franceză reprezintă un fir roșu al acestei înfrățiri. Tocmai de
aceea vă rog să aveți amabilitatea ca pe data de 3 iulie să fiți parte la un moment care marchează
un sfert de secol de prietenie română-franceză. Vă mulțumesc!
Dl. Dede Perodin
Vă mulțumim și noi! Declar închisă ședința consiliului local, vă dorim o după-amiază frumoasă!

PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ
Dede Perodin

SECRETAR,
Marcela Enache
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