CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
Nr. 5988/10.03.2016

PROCES VERBAL
Şedinţa ordinară a fost convocată de către Domnul Cristinel‐Nicolae
Dragomir ‐ Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, astăzi, 09.03.2016,
ora 13.00, în Sala “Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ –
Consiliul Judeţean Constanţa, în conformitate cu prevederile art. 94, alin.1 şi 3
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală.
La sedinţă participă: Domnul Gheorghe‐Cristian Darie ‐ Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Constanţa, consilieri judeţeni, directorii direcţiilor de
specialitate din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Constanţa.
De asemenea, sunt prezenţi în sală reprezentanţi ai mass media.
Lipsesc: Dl. Nicuşor Daniel Constantinescu – Preşedinte al Consiliului Judeţean
Constanţa şi dl. Marin Laurențiu – consilier județean.

X
Ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCJC nr.31/04.02.2016 privind aprobarea
comisiilor pentru evaluarea anuală a managerilor instituţiilor publice de cultură
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Constanţa pentru anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Teatrul de Stat Constanţa pentru anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
Constanţa pentru anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Muzeului de Artă Constanţa pentru anul 2015.

Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa pentru anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Bibliotecii Judeţene "I. N. Roman" Constanţa
pentru anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Centrului Cultural Judeţean Constanţa "Theodor
T. Burada" pentru anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Direcţiei Judeţene a Distribuţiei şi Exploatării
Filmelor Constanţa pentru anul 2015.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJC nr.45/04.02.2016 privind
aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru analizarea
noului proiect de management al managerului de la Teatrul pentru Copii şi
Tineret Constanţa "Căluţul de mare" precum şi a Regulamentului‐Cadru de
organizare şi desfăşurare a concursului pentru analizarea noului proiect de
management.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
10.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 6 din H.C.J.C. nr.30/04.02.2016
privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe locale pentru anul 2016.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

12.Proiect de hotărâre privind Constituirea dreptului de administrare în favoarea
Spitalului Clinic Judeţean De Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a unor
imobile aflate în domeniul privat al Judeţului Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
13.Proiect de hotărâre privind completarea HCJ 41/2016 privind aprobarea
regimului finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului judeţean.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale aferente anului 2016
a Judeţului Constanţa – Consiliul Judeţean Constanţa la bugetul de venituri şi
cheltuieli al Agenţiei de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud –
Est.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare în unitaţile administrativ‐teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare "Apa‐Canal
Constanţa" în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C. RAJA S.A.
Constanţa şi a Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de
furnizare cu apă şi de canalizare.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
16.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea
Judeţului Constanţa ca parte civila într‐un proces penal.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
17.RETRAS Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport
public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil pentru
perioada 2014‐2019, aprobat prin H.C.J. nr.400/2013.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
18.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui autovehicul.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2015 al
bugetului local, bugetului instituţiilor publice de subordonare locală precum şi
bugetului fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Judeţean Constanţa .
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

20.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri proprietate publică a
comunei Mircea Vodă din administrarea Consiliului Judeţean Constanţa în
administrarea Consiliului Local Mircea Vodă.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public
al Judeţului Constanţa, în domeniul privat al Judeţului Constanţa şi desfiinţarea
acestuia prin demolare ‐ " Clădire –Filiala 1 Constanţa, str. Izvor, nr.23".
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Listei de investiţii pe anul
2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei nominale a
echipei intersectoriale locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării
copiilor prin muncă Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii costurilor medii anuale pe anul
2016 pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării
drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap, precum şi a
contribuţiei unităţilor administrativ‐teritoriale din Judeţul Constanţa la
finanţarea acestor servicii.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
25.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea finanţării drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
26.Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Bibliotecii Judeţene "I.
N. Roman" şi transmiterea în folosinţa gratuită Universităţii Maritime din
Constanţa a unui spaţiu situat în incinta Bibliotecii Judeţene "I. N. Roman".
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea subscrierii de noi acţiuni pentru mărirea
capitalului social al S.C. RAJA S.A. Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

28.Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean
Constanţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Dobrogea".
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
29.Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor locale pentru anul fiscal 2016
pentru utilizarea temporară a locurilor publice din cadrul Pavilionului
Expoziţional Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
30.Proiect de hotărâre privind suplimentarea pentru anul 2016 a numărului de
posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din Judeţul
Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
31.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţean pe anul 2016.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice şi tarifelor
care constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene Constanţa,
cuantumul tarifelor, modalităţi de încasare şi utilizare a fondurilor pentru anul
2016.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei UAT Judeţul Constanţa în
calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona
Metropolitană Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor, preţurilor şi coeficienţilor ce
vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa pe
anul 2016 în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării instituirii dreptului de
administrare asupra terenului adiacent Pavilionului Expoziţional Constanţa
formulate către Consiliul Local al Municipiului Constanta.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomi.

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar doamnei
Borcea Bălaşa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar domnului
Pălici Florian.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
38.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar tânărului
Beşliu Tomulescu Victor.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
39.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean
Constanţa şi a Judeţului Constanţa ca membru al Comitetului creditorilor
privind debitarea Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir
40.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Constanţa nr.292/08.12.2015 privind exprimarea acordului referitor
la constituirea Judeţului Constanţa ca parte civilă într‐un proces penal.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
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Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Bună ziua. Vă rugăm să luați loc. Doamna
Secretar, dacă doriți, să ne informați asupra prezenței.
D‐na Belu Mariana: Sunt prezenți 33 de consilieri, ședința este legal constituită.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Mulțumim.
Înainte de a deschide ședința, la intrarea în sală, toți consilierii, ca de
altfel și toți consilierii municipali care au participat la ședința solemnă dedicată
„Zilei Dobrogei″, au primit câte un exemplar din „Declarația omagiu″. Vreau să
mulțumesc încă odată tuturor consilierilor județeni pentru sprijinul pe care l‐au
dat și pentru acțiunile pe care le‐au girat, acțiuni care au fost desfășurate cu
prilejul acestei zile. Consider că este de datoria noastră, ca pe viitor, să facem
mult mai mult astfel încât să conștientizăm în rândul tuturor cetățenilor
Dobrogei importanța acestei zile. Vă mulțumesc încă odată și pe această cale.

În același timp, la solicitarea reprezentantului Asociației Elevilor, acesta
dorește să se adresze plenului Consiliului județean. O să supun votului
dumneavoastră această doleanță a asociației.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Toată lumea, pentru. Vă rog.
Reprezentantul Asociației Elevilor: Mulțumesc domnule președinte.
În primul rând doresc să salut că pe ordinea de zi se află un proiect de
hotărâre prin care se acordă reducerea de 75% la muzee, pentru toți elevii din
județul Constanța. Așa cum se prevede în art.34 din Legea Educației.
De asemenea doresc să vă aduc în vedere faptul că în conformitate cu
art.82 alin.2 din Legea Educației naționale, consiliul județean, respectiv consiliul
municipal București, are obligația de a acorda burse școlare pentru elevii din
școlile speciale aflate în subordinea consiliului județean. Cum de altfel
consilierii locali au obligația de a acorda burse pentru elevii tuturor formelor de
învățământ, celor aflate în subordinea consiliului local.
În prezent știu că aceste burse nu se acordă. Am înțeles că și din cauza
faptului că școlile speciale nu au solicitat acest lucru.
Am vrut să adresez Consiliului județean rugămintea ca la următoarea
ședință de consiliu județean, după ce se ia legătura cu școlile speciale și li se
învederează faptul că au obligația să aducă această situație a elevilor, care
beneficiază de burse după toate criteriile care sunt aduse de Ordinul de
ministru nr.5676, să se acordă aceste burse pentru elevii din școlile speciale.
De asemenea, conform art.4 din Legea tinerilor pe 2006, autoritățile
publice care au fonduri pentru tineret, și la ultima ședință Consiliul județean a
acordat 200.000 lei fondului de tineret, și vă mulțumim pe această cale, are
obligația de a constitui un consiliu consultativ pentru tineret, care se constituie
oricum prin Legea tinerilor în fiecare reședință de județ, la nivelul consiliilor
județene.
Asociația tinerilor din Constanța și Consiliul tineretului din România, au
trimis și o solicitare în acest sens, avem și un regulament pe care l‐am făcut
pentru a veni în sprijinul consilierilor județeni, pe care l‐am depus la
registratură și pe care îl avem și aici. De asemenea, vroiam să vă solicităm ca
până la lansarea noului Centru pentru Tineret, aflat pe b‐dul Ferdinand, să se
înființeze și o direcție pentru tineret care să poată să adminstreze acest centru,
în conformitate cu prevederile legii și cu rigorile necesare acordării pentru
tineret. Vă mulțumim frumos.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Și eu vă mulțumesc. A venit și domnul Sponte,
vă rog să îl treceți și pe el.

Știu că mi‐ați trimis nenumărate adrese. Să știți că noi facem exact ce
scrie la lege. Dacă ne spuneți că avem obligația în conformitate cu prevederile
legii, noi știm lucrul acesta. Să știți că noi întotdeauna am respectat legea, aici
la Consiliul județean.
Eu nu vreau să spun mai mult, am și făcut o ședință, vrem să înființăm
consiliul acesta, dar din păcate încă nu au venit din partea societății civile
nominalizările așa cum am discutat la întâlnirea pe care am avut‐o cu toți
reprezentanții societății civile.
Noi am reținut doleanțele dumneavoastră. Eu mă bucur că aveți
inițiativă, numai că este bine să fiți mai cumpătați, și e bine să fiți mai punctuali,
ca și noi să putem să analizăm doleanțele.
Direcție de tineret în cadrul Consiliului județean nu cred că o să putem
face, din mai multe puncte de vedere. Există Direcția Județeană de Tineret și
Sport care este în subordinea Guvernului, dacă mai facem și o direcție la
Consiliului județean care să se ocupe de ce? Bun. Eu înțeleg ce spui tu, dar de
ce să se ocupe? Ce să facă direcția asta?
Reprezentantul Asociației Elevilor: Să administreze.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Să administreze ce? Noi avem Drecția de film,
care‐l administrează, și nu putem să schimbăm. Noi avem în plan să
reorganizăm Direcția de film, să o cuplăm cu Centrul „Teodor T. Burada″, care
practic are cam același subiect de activitate.
Eu am înțeles dorința dumneavoastră. Să știți că direcții, așa, nu se vor
naște la fiecare ședință de consiliu județean. Dar, aș dori să avem o întâlnire pe
subiectul acesta ca să ne lămurim.
Să știți că, să venim așa în plenul ședinței și să profităm de bunăvoința
consilierilor județeni care trebuie să vă asculte, și să veniți să ne aruncați aici
câteva texte din lege... eu vă cunosc de băieți serioși pe voi și am avut tot
timpul un dialog. Nu cred că vă caracterizează. Adică, sunt lucruri care se pot
discuta cu executivul Consiliului județean. Dar, noi am reținut, pentru că o să
rămână înscris în procesul verbal, problemele care le‐ați ridicat. Dacă aveți
amabilitatea să discutați cu executivul Consiliului județean o să vedem ce
putem face sau ce măsuri putem să luăm în cadrul aparatului administrativ,
astfel încât să vă fie satisfăcute doleanțele. Noi chiar dorim să satisfacem din
doleanțe dar nu doar așa la nivelul de show, cu probleme practice pe care
sperăm să le putem rezolva, să venim în sprijinul tinerilor. Eu vă mulțumesc
oricum.
Aș dori să începem ședința de consiliu județean.
Față de convocatorul care a fost publicat, cu 31 de puncte, mai sunt 9
puncte suplimentare pe ordinea zi.

‐ Cine este pentru ordinea suplimentară? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
‐ Cine este pentru întreaga ordine, cu convocatorul? Abțineri? Împotrivă?
Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
1. Proiect de hotărâre privind revocarea HCJC nr.31/04.02.2016 privind aprobarea
comisiilor pentru evaluarea anuală a managerilor instituţiilor publice de cultură
aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Constanţa pentru anul 2015.
Noi am aprobat o singură hotărâre care avea în structură o singură
comisie pentru toate instituțiile de cultură. Între timp, ținând cont de un ordin
al ministrului culturii, care a stabilit anumite criterii de incompatibilitate, două
dintre comisii, la două instituții de cultură, ne‐am întâlnit cu această situație, în
sensul că erau două persoane în incompatibilitate. Am ținut blocate toate
comisiile, pentru că noi am avut o singură hotărâre cu absolut toate aceste
comisii. Propunerea mea este să revocăm acea hotărâre, pe ordinea de zi o să
vedeți că sunt următoarele puncte privind constituirea comisiilor pentru fiecare
instituție în parte. Astfel, dacă v‐a mai apărea un caz de incompatibilitate sau se
va mai schimba ceva, să nu ținem blocată toată activitatea la absolut toate
evaluările care trebuiesc făcute la toate instituțiile, și să putem să fim mult mai
eficienți, să nu mai așteptăm altă ședință.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Teatrul de Stat Constanţa pentru anul 2015.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
Constanţa pentru anul 2015.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.

Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Muzeului de Artă Constanţa pentru anul 2015.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa pentru anul 2015.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Bibliotecii Judeţene "I. N. Roman" Constanţa
pentru anul 2015.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Centrului Cultural Judeţean Constanţa "Teodor
T. Burada" pentru anul 2015.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Direcţiei Judeţene a Distribuţiei şi Exploatării
Filmelor Constanţa pentru anul 2015.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJC nr.45/04.02.2016 privind
aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru analizarea
noului proiect de management al managerului de la Teatrul pentru Copii şi
Tineret Constanţa "Căluţul de mare" precum şi a Regulamentului‐Cadru de

organizare şi desfăşurare a concursului pentru analizarea noului proiect de
management.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
10.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 6 din H.C.J.C. nr.30/04.02.2016
privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe locale pentru anul 2016.
Așa cum vă spuneam la ședința anterioară, când au fost discuții pe
marginea acestei hotărâri, noi putem modifica ori de câte ori este nevoie, la
fiecare ședință. Vreau să spun că proiectul a fost pe site‐ul instituției încă de la
ședința trecută, iar absolut toate modificările care s‐au făcut, s‐au făcut în așa
fel încât și grupurile organizate și absolut tot ceea ce înseamnă bilet sau intrare
la un muzeu, să satisfacă doleanțele cerute de Asociația elevilor. Adică să aibă
minim70% reducere, la unele sunt 75% că noi le‐am rotunjit, la absolut toate
sunt îndeplinite condițiile, bineînțeles păstrând gratuitatea la cele două muzee.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 34 voturi pentru. Un vot împotrivă.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
12.Proiect de hotărâre privind Constituirea dreptului de administrare în favoarea
Spitalului Clinic Judeţean De Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a unor
imobile aflate în domeniul privat al Judeţului Constanţa.
Este vorba de cabinetele medicale. În afară de ce am remediat noi la
Policlinica 2, sunt și cabinetele medicale, o să vedeți aici în proiect, că sunt puse
contractele cu absolut toți doctorii care funcționează acolo.
Restul clădirii era dat în administrare către SCJU Constanța și dăm acum
și aceste cabinete, ca să existe un singur administrator. Nu puteau să fie 2
administratori asupra clădirii de la Policlinica 2. Precizăm că se preiau cu
absolut toate sarcinile și contractele în vigoare. Nu se schimbă niciun fel de
contract pe niciun cabinet medical de acolo.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.

D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
13.Proiect de hotărâre privind completarea HCJ 41/2016 privind aprobarea
regimului finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului judeţean.
La ședința trecută am aprobat această hotărâre privind aprobarea
regimului finanţărilor nerambursabile, doar pentru sportul de masă. Noi
intenționăm să acordăm pentru sportul de performanță, pe Legea nr.69,
întrucât s‐a finalizat controlul făcut de ANAF Galați la Consiliul Județean
Constanța. Controlul făcut de ANAF Galați a stabilit că refuzul de viză pe care l‐a
pus funcționarul public pe contractul de finanțare pe Legea nr.69 a fost
justificat, și prin urmare avem obligația de a finanța exclusiv pe Legea nr.350,
inclusiv sportul de performanță.
Noi, de altfel, mai aveam o hotărâre de instanță, care ne obliga încă din
ianuarie 2014, ca noi să finanțăm numai pe Legea nr.350. Dar, am considerat că
dacă s‐a modificat Legea nr.69 putem finanța și noi, cum finanțează alte
instituții publice.
Având în vedere această recomandare strictă de la ANAF, propunem să
finanțăm pe Legea nr.350, întrucât în ghid erau trecute doar pentru sportul de
masă. Practic noi doar venim și suplimentăm fondurile respective, pe care noi
le‐am aprobat în ședința anterioară, adică 10 milioane lei pentru sport. Să
cuprindă atât sportul de masă cât și sportul de performanță. Astfel încât toate
echipele care sunt la nivelul județului, care fac sport de performanță, să poată
accesa fonduri. Bineînțeles respectând Legeanr.350 cu absolut toate condițiile
ce derivă din Ordinul ministrului nr.130, care spune foarte clar care sunt
condițiile de finanțare.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale aferente anului 2016
a Judeţului Constanţa – Consiliul Judeţean Constanţa la bugetul de venituri şi
cheltuieli al Agenţiei de Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud –
Est.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare în unitaţile administrativ‐teritoriale membre ale
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de apă şi canalizare "Apa‐Canal
Constanţa" în care îşi desfăşoară activitatea operatorul S.C. RAJA S.A.
Constanţa şi a Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de
furnizare cu apă şi de canalizare.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
16.Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului referitor la constituirea
Judeţului Constanţa ca parte civila într‐un proces penal.
Aici vreau să vă fac câteva precizări, să vă prezint exact cum stă situația.
Acest proiect, mă refer aici la „Tropaeum Traiani″, care a fost finalizat în 2013,
care a fost un proiect de succes, în urma unui control de la ANAP, s‐au
constatat unele nereguli. S‐au sesizat nereguli în ceea ce privește achiziția. S‐a
sesizat DNA‐ul și s‐a deschis un dosar. Exista un dosar pe rol, dosar
nr.207/P/2015.
În cadrul cercetărilor pe care le efectuează DNA‐ul s‐a făcut o solicitare
către Consiliul județean pe care o să v‐o citesc :
În interesul soluționării dosarului penal cu numărul de mai sus, vă
solicităm să ne comunicați cuantumul sumelor plătite către SC Mara Construct
SRL Constanța în temeiul contractului încheiat pentru executarea de lucrări la
Monumentul Triumfat Tropaeum Traiani de la Adamclisi, indicându‐ne totodată
sursa acestora (bugetele europene, bugetul de stat, bugetul Consiliului
Județean Constanța, etc.)
De asemenea, vă solicităm să ne înaintați fișele posturilor ocupate de
Dumitrescu Daniela Elena în cadrul Consiliului Județean Constanța începând cu
data de 01.12.2008 și până la data de 01.12.2014.
Totodată vă comunicăm că, în cadrul acestui dosar și în legătură cu
contractul anterior‐menționat, față de mai multe persoane fizice și juridice
printre care SC Mara Construct SRL și Dima Constantin a fost pusă în mișcare
acțiunea penală pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute de :
1. art.306 C.pen.‐ obținere ilegală de fonduri;
2. art.18 ind.1 din Legea nr. 78/2000 – folosire cu rea‐credință de
documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta
are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Uniunii Europene;

3. art.9 lit.c din Legea nr. 241/2005 – evaziune fiscală;
4. art.29 alin.1 lit.a din Legea nr.656 –spălarea banilor;
5. art.367 C.pen. – constituire a unui grup infracțional organizat.
Față de cele de mai sus, vă solicităm să ne comunicați dacă vă constituiți
parte civilă în cadrul dosarului penal și cu ce sumă.
Conform contractului de finanțare, pe care noi l‐am avut semnat, noi
aveam obligativitatea să îndeplinim mai mulți indicatori după finalizarea
proiectului, indicatori pe care în toți acești 2‐3 ani noi i‐am îndeplinit.
Ideea este că există articole în contractul de finanțare care spun că în
cazul în care se constată de către organe gen DNA, DLAF și așa mai de parte,
organe de control, nereguli, există riscul ca în urma monitorizării și a
controalelor care se pot efectua, să primim corecție până la 100% din cadrul
proiectului.
Prin urmare, conducerea executivă a Consiliului județean, pentru că
există acest risc, a hotărât să vină să vă propună dumneavoastră un proiect de
hotărâre astfel încât Consiliul județean să se constitue parte civilă cu întreaga
sumă. Adică, tot ceea ce s‐a primit de la FEDR, tot ce s‐a primit de la bugetul de
stat și tot ceea ce s‐a primit de la Consiliul județean.
Deocamdată dosarul este la DNA, nu știm dacă v‐a avea finalitate, dar așa
cum am spus și în expunerea de motive:
Învederând situația actuală a proiectului „Reabilitarea Monumentul
Triumfat Tropaeum Traiani″,cod SMIS 5604, în considerarea prevederilor
hotărârii de Guvern nr.678 din august 2015(care trebuiesc analizate, aplicate și
completate cu alte dispoziții incidente) în măsura respectării și încadrării în
dispozițiile legale relative în constituirea ca parte civilă, propunem includerea în
cuantumul pretențiilor pentru care UAT Județul Constanța se constituie ca parte
civilă în procesul penal ‐ dosar nr.207/P/2015, a valorii integrale a plăților
angajate pentru proiectul menționat.
Prin urmare, este vorba de suma totală a proiectului, cheltuieli eligibile
11.129.529,24 plus cheltuieli neeligibile pe care le‐a plătit Consiliul județean
1.139.288,88. Acestea sunt sumele pe care le propunem, în total 12.168.818,12
lei.
Nu știm cum se va finaliza. Deocamdată există un dosar. De la Consiliul
județean a fost chemată comisia care a participat la licitația respectivă. Vom
vedea cum se va finaliza. Dar, ca să fim acoperiți, în eventualitatea în care se va
dispune, este posibil să nu se dispună corecție, dar în eventualitatea în care se
va dispune corecție, Consiliul județean să poată să acționeze astfel încât să
recupereze prejudiciul. Vă rog domnul consilier.

Dl. Măndilă Gheorghe : Domnul președinte, noi înțelegem în felul următor, că
din Fonduri Europene s‐a alocat suma X care a fost achitată, Consiliul județean
a achitat suma Y care a fost achitată și de la bugetul de stat suma Z. Lucrarea a
fost terminată, să înțeleg. Suma acestor 3 sume, dumneavoastră spuneți acum
să ne constituim parte civilă, ca și păgubiți, în cazul unei viitoare corecții, cu
suma integrală. De fapt o corecție ar trebui din partea Fondurilor Europene
pentru X. Acum, spuneți de fapt să cerem mai mult decât am merita.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Nu. Ce se întâmplă, sursa noastră de finanțare a
fost diferită. Dar contractul este semnat de Consiliul județean. Noi toate aceste
sume 12.168.818,12 lei le‐am plătit către constructor. Dacă se dovedește că nu
trebuiau făcute plățile, va trebui să recuperăm inclusiv sumele. Pentru că în
cazul acesta nu numai Uniunea Europeană, FEDR, este păgubită sau Statul
Român, ci și Consiliul județean. Cu siguranță, noi ne‐am gândit să prindem
absolut toată suma.
Dl. Măndilă Gheorghe : Există riscul să fim acuzați de plăți ilegale?
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Există riscul, deci...
Dl. Măndilă Gheorghe : Am înțeles.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Noi ce să spunem, este un dosar penal. S‐au
făcut verificări de către ANAP, anul trecut, și s‐a constatat că licitația nu a fost
corect atribuită. De fapt acesta este...cel care a câștigat licitația, conform
raportului ANAP, spune că nu ar fi trebuit să câștige licitația. Acum, ce se va
întâmpla, nu știm.
Dar am spus, că pe de o parte, bun, nu suntem avocații doar a ceea ce
înseanmnă Fonduri Europene, noi suntem Consiliul județean și ne interesează și
banii pe care i‐am dat din veniturile proprii ale Consiliului județean.
Dl. Măndilă Gheorghe : Atunci instanța va decide.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Instanța va decide.
Dl. Măndilă Gheorghe : Vă mulțumesc.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Dar ca să evităm orice altă discuție am zis să fie
toată suma. O să vedeți la ultimul proiect pe ordinea de zi, tocmai pe același
raționament, noi ne‐am constituit parte civilă doar cu sumele care au fost în
cadrul proiectului de la FEDR și de la bugetul de stat, și venim acum cu
propunere să ne constituim și cu sumele pe care le‐a plătit Consiliul județean,
astfel încât să evităm, oricum Curtea de Conturi la control ne va învedera să
luăm măsuri, astfel încât, în cazul în care există nereguli, și se dovedesc a fi
nereguli, să putem să recuperăm prejudiciul.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:

17.RETRAS Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport
public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil pentru
perioada 2014‐2019, aprobat prin H.C.J. nr.400/2013.
Propun să fie retras de pe ordinea de zi, pentru că avem unele neclarități,
ne‐au sosit de la RAR, și o să‐l punem pe ordinea de zi la ședința următoare.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
18.Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui autovehicul.
Este vorba de autobuzul pe care îl avem aici în față la Consiliul județean.
Știți că noi nu l‐am putut folosi pentru că așa am avut într‐un raport al Curții de
Conturi. Nu mai putem să îl folosim la diverse acțiuni, cum îl foloseam noi la
echipele de sport, la teatru și așa mai departe, și trebuia doar în scopul
Consiliului județean. Întrucât Consiliul județean nu are nevoie în activitatea lui,
și dacă vom avea nevoie vom închiria un autocar, propun să îl transferăm la
DGASPC Constanța, întrucât dânșii au în activitatea lor să îl folosească și să nu
mai stea în față la Consiliul județean.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe anul 2015 al
bugetului local, bugetului instituţiilor publice de subordonare locală precum şi
bugetului fondurilor externe nerambursabile al Consiliului Judeţean Constanţa .
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
20.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor bunuri proprietate publică a
comunei Mircea Vodă din administrarea Consiliului Judeţean Constanţa în
administrarea Consiliului Local Mircea Vodă.
Dl. Măndilă Gheorghe : Nu știm despre ce este vorba.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Imediat vă spun. În 2011, printr‐o hotărâre de
consiliu județean, a fost aprobată darea în administrarea Consiliului județean, a
unor drumuri din comuna Mircea Vodă. Drumuri care au fost prinse în
programul de lucrări al Consiliului județean, ele au fost finalizate și acum le
dăm înapoi cu valoarea de inventar respectivă. Valoarea totală a acestor lucrări
care s‐au făcut de‐a lungul timpului pe aceste drumuri este de 1.002.736 lei, și
le dăm înapoi, pentru că ni s‐a retras dreptul de administrare.

‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.

Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public
al Judeţului Constanţa, în domeniul privat al Judeţului Constanţa şi desfiinţarea
acestuia prin demolare ‐ " Clădire –Filiala 1 Constanţa, str. Izvor, nr.23".
Noi am aprobat la o ședință anterioară demolarea imobilului, este vorba
de imobilul de pe str. Izvor, care aparține bibliotecii. S‐a făcut expertiză, s‐a
stabilit că nu suportă reparațiile, se va demola și se va face tot un corp unde la
D+P va fi arhiva Consiliului județean, și pentru că acum va permite P+4, vom
face și un proiect acolo, va fi tot în folosința bibliotecii, astfel încât suprafața pe
care o va lua biblioteca să rămână intactă, să nu le afectăm activitatea.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Listei de investiţii pe anul
2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei nominale a
echipei intersectoriale locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării
copiilor prin muncă Constanţa.
Practic, se modifică reprezentantul IJP Constanța. Comisia este stabilită
prin lege cu reprezentanții instituțiilor, noi doar constatăm și emitem această
hotărâre.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii costurilor medii anuale pe anul
2016 pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării
drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap, precum şi a

contribuţiei unităţilor administrativ‐teritoriale din Judeţul Constanţa la
finanţarea acestor servicii.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
25.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume în vederea finanţării drepturilor
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în
învățământul de masă din județul constanța pentru anul 2015‐2016.

Până la ora actuală, Consiliul Județean Constanța, prin DGASPC
Constanța, se ocupa practic cu asigurarea zilnică a hranei pentru aceste
persoane. Concret, la nivelul județului, din evidențele pe care le avem de la
CJRAE Constanța și ISJ Constanța, de 1357 de copiii, practic 763 sunt împărțiți
pe localități în județul Constanța, iar 594 sunt copiii care beneficiază de
serviciile care le oferă școlile speciale, care sunt în subordinea Consiliului
județean, Centrelor Albatros, Maria Montessori și Delfinul.
Au fost foarte multe discuții pe marginea acestui subiect. Este adevărat
că textul de lege spune că, din anumite fonduri de la bugetul de stat, care vin la
consiliile județene, se pot finanța aceste cheltuieli.
Fac precizarea că au existat foarte multe solicitări din partea părinților, în
special, sau a reprezentanților tuturor acestor copiii. La ora actuală nu există o
metodologie la nivel național. Există doar un ordin al ministrului care spune că
această acțiune se poate deconta, un ordin al ministrului educației, atenție!
care spune că aceste cheltuieli se pot deconta de la consiliile județene.
Practic eu vă propun un mod de lucru, practic o modalitate de a acorda
aceste alocații zilnice de hrană, rechizite și încălțăminte. Drepturi pe care acești
copiii le au. O să citesc toată hotărârea astfel dacă sunt întrebări să putem să
răspundem
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Alocarea sumei de 4.000.000lei, pentru plata drepturilor la
alocația zilnică de hrană, la rechizitele școlare, la îmbracăminte și încălțăminte,
de care beneficiază copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale
integrați în învațământul de masă din județul Constanța, pentru anul școlar
2015‐2016, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre, care face parte
integrantă din aceasta.

Art.2. Transferul sumelor necesare acordării drepturilor prevazute la
Art.1, se va face de la bugetul Județului Constanța către bugetele locale ale
unităților administrativ teritoriale și către școlile speciale din Municipiul
Constanța, în baza evidenței lunare trimise Consiliului Județean Constanța de
către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, prin Centrul Județean de Resurse
și Asistență Educațională Constanța.
Art.3. Acordarea drepturilor prevazute la Art.1 se va face de către primarii
unităților administrativ teritoriale din Județul Constanța prin reprezentanții
instituției de invățămant ale cărei cursuri le frecventează copiii/elevii/tinerii cu
cerințe educaționale speciale, integrați în învațământul de masă, cu
respectarea prevederilor legale în domeniu.
Art.4. În vederea acordării drepturilor prevazute la Art.1, reprezentanții
legali vor depune o cerere către primarii unităților administrativ teritoriale, din
județul Constanța, la sediul instituției de învațămant ale cărei cursuri le
frecventează beneficiarul, la care vor anexa, în copie, următoarele documente:
a.BI/CI a reprezentantului legal;
b.Certificatul de naștere al beneficiarului;
c.Certificatul de orientare școlară prin care s‐a recomandat integrarea în
învațământul de masă.
Art.5. Pentru copiii ce frecventează cursurile școlilor speciale din Municipiul
Constanța, sumele cuvenite acestora vor fi acordate prin aceste scoli, respectiv
Centru Școlar de Educație Incluzivă Albatros, Delfinul și Maria Montessouri.
Sumele rămase necheltuite se vor returna la bugetul județului la sfârșitul
exercițiului financiar.
Art.6. La sfârșitul fiecărui exercițiu bugetar primarii unităților administrativ
teritoriale, din județul Constanța, care acordă drepturile prevăzute la Art.1, vor
justifica sumele cheltuite și vor returna la bugetul județului sumele rămase
necheltuite, în conformitate cu normele metodologice de închidere a exercițiului
bugetar.
Art.7. Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Centrul Județean de
Resurse și Asistență Educațională Constanța, precum și primarii U.A.T‐urilor din
județul Constanța împreună cu Direcția Economico‐Financiară a Consiliului
Județean Constanța vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.8. Direcţia Administraţie Publică şi Juridică va comunică prezenta
hotărâre persoanelor şi instituţiilor interesate, în vederea ducerii ei la
îndeplinire
Practic, toți cei interesați vor depune la școala de care aparțin, o cerere
pe care o vor adresa primarului. Școala se va duce cu ea la primărie, noi le
centralizăm, pe absolut toate aceste cereri, pentru că de la unu la altu diferă.

Unii poate se duc la școală alții absentează și așa mai departe. Pentru că marea
majoritate a celor care au solicitat, au spus, domnule nu mai vrem să ni se dea
masă la școală, vrem ca indemnizația să o luăm noi, că știm noi ce le place
copiilor.
Există un risc aici, de bine de rău toți primeau o masă caldă la prânz, de
care se îngrijea DGASPC Constanța, și aveau și transportul.
Acum legea permite ca ei să își ia suma de bani și treaba lor cum ajung la
școală.
Dl. Măndilă Gheorghe : O să se ducă pe băutură, domnule președinte.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Domnule, acum...suntem acuzați pe de‐o parte
că nu răspundem acestor cerințe, eu am observat că nimeni nu și‐a asumat
chestia asta, nici din Guvern, nici de la ministere. Prin urmare, noi avem un
număr foarte mare de solicitări, cred că de ordinul zecilor sau sutelor. Este o
presiune fantastică, în care toată lumea spune că este dreptul lor, pentru că
discutăm aici de mai multe drepturi. Noi nu le asiguram decât transportul și
hrana, atenție! celelalte drepturi de care ar trebui să beneficieze, în funcție de
situație este între 300 – 800 lei
Grupa de varsta

Valoarea alocatiei
de hrana
(lei/zi/copil/tanar)

Valoare drepturi imbracaminte,incaltaminte,materiale igienico‐
sanitare,rechizite/manuale,jucarii,transport,materiale cultural‐
sportive (lei/an/copil/tanar)

De la 0 pana la 3ani inclusiv

12,00

366,00

De la 3 pana la 7 ani inclusiv*)

16,60

498,00

De la 7 pana la 14 ani inclusiv*)

16,60

611,00

De la 14 ani pana la 18ani inclusiv*)

16,60

754,00

De la 18 ani pana la 26ani inclusiv*)

16,60

844,00

*)se aplica si copiilor si tinerilor cu cerinte educationale speciale,scolarizati in unitatile de invatamant special sau de masa,inclusiv celor
scolarizati in alt judet decat cel de domiciliu,in conformitate cu prevederile art.51 alin(2) din Legea educatiei nationale nr.1/2011,cu
modificarile si completarile ulterioare.

La ora actuală, noi am analizat foarte bine. Situația aceasta ne‐a fost
semnalată încă de anul trecut. Am avut‐o în atenție și am spus că nu mai putem
să stăm cu mâinile în sân.
Oamenii asta își doresc, pentru că peste 90%, cel puțin dintre cei care
sunt la nivelul comunelor, practic, copiii stau în sânul familiei. Probabil este
mult mai bine așa și mult mai comod pentru familiile respective, cu asta își vor
asigura și ei un venit pentru tot ce înseamnă rechizite școlare, îmbrăcăminte și

încălțăminte. Făcând o simulare, vom avea undeva între 300‐800 lei, în funcție
de școala la care aplică copilul respectiv și de vârsta acestuia.
Aceasta este propunerea noastră, am analizat așa cum vă spuneam, și
am realizat că nu mai puteam sta cu mâinile în sân și trebuie să o luăm într‐o
direcție. Facem precizarea că nu există norme metodologice, există exclusiv un
ordin al ministrului educației, nu știu cum s‐a dat, dar este un ordin al
ministrului, are aplicabilitate și intră în responsabilitatea noastră. Prin urmare
aceasta este propunerea executivului și a mea în mod special ca inițiator al
acestui proiect.
Fac mențiunea că am analizat, cel puțin la nivel de executiv, foarte atent
această situație cu doamna Secretar, cu reprezentanții CJRAE Constanța și cu
reprezentanții ISJ Constanța. Aceasta este propunerea noastră. Vă rog discuții.
Dl. Crușoveanu Marian : Domnule președinte, nu credeți că există și pericolul
de a se diminua semnificativ prezența acestor beneficiari la cursuri prin
neasigurarea transportului ?
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Ce se întâmplă, noi transportul o să îl asigurăm
în continuare. Noi vorbim aici de hrană. Le asiguram hrana și transportul, acum
acest ordin cuprinde așa: hrana zilnică, rechizite școlare, îmbrăcăminte și
încălțămine. Pentru toate acestea s‐a făcut și o calculație, cam cât vine pe o zi,
și cam asta este suma, pe care v‐am spus‐o, în funcție de copil.
Riscuri există, noi nu putem să acoperim. Problema este că la ora actuală
există o nemulțumire totală, că acești copiii nu beneficiază de drepturile lor.
Pentru că noi la ora actuală nu avem cadru legal să le cumpărăm noi rechizite,
îmbrăcăminte sau încălțăminte, că vă dați seama ce ar ieși și ce discuții ar
apărea.
Acum vă spun că nu este mai puțin adevărat că ne‐am inspirat și din
practica altor consilii județene. Pe subiectul acesta s‐a discutat la nivelul
Asociației Secretarilor Consiliilor Județene, ale Uniunii Naționale a Consiliilor
Județene, pentru că este o problemă națională. Din păcate nu‐și asumă nimeni
răspunderea să dea o lege foarte clară, special pentru așa ceva, astfel încât să
se reglementeze. Se fac propuneri, se lucrează la ora actuală la un proiect de
hotărâre de către UNCJR, urmează să vedem ce se va întâmpla. Dar, așa cum vă
spuneam, este dreptul lor, oamenii sunt nemulțumiți, se adresează Consiliului
județean, pentru că la această oră există acest ordin care spune că: „consiliul
județean, din diverse surse de la bugetul de stat poate asigura″, exact așa este
textul, deci este o propunere, suportă orice discuție. Tocmai de aceea am vrut
să prezint situația detailat, astfel încât să luăm cea mai bună decizie pe care o
putem lua noi, la nivelul Consiliului județean.
Acum, în fiecare lună noi nu decontăm decât ce ne vine de la fiecare
școală și de la fiecare unitate în parte. Ce se întâmplă, dacă nu vine la școală

nu‐și primește banii pe ziua respectivă. Eu cred că ei vor veni, pentru că noi
vom avea liste cu prezențe și așa mai departe, pe care le centralizează
bineînțeles CJRAE Constanța și ISJ Constanța. Se ia de la fiecare școală, pentru
că nu sunt mulți. Cei mai mulți sunt la Năvodari și Constanța 200 și ceva, în rest
sunt în județ câte 1,2,3,5,7,10 pe fiecare localitate. În total, cum vă spuneam,
sunt puțin peste 1300. Idee este că ei vor fi monitorizați, cum sunt și acum, ei
au programe, transmit în fiecare zi prezența, dacă vin beneficiază de hrană,
dacă nu vin nu beneficiază de hrană și transport în principiu. Deci totul se va
plăti numai în funcție de prezență. Pentru câte zile vin, atâția bani primesc. Nu
vin, nu primesc banii respectivi.
Este adevărat că banii de încălțăminte și de haine îi primesc, că nu putem
să le dam pentru 25 de zile și pentru 5 zile nu. V‐am spus este o practică la
nivelul întregii țări, unele consilii județene deja au luat o hotărâre.
Am luat și am analizat mai multe hotărâri, astfel încât propunere pe care
am făcut‐o, de funcționare, atenție! ei își depun cerere la școala respectivă,
unde învață, și care i‐a asimilat, cererea este adresată către domnul primar,
pentru că, practic primăria respectivă plătește, dar primăria plătește după ce
centralizează și vine la noi, și noi facem trensferul către primăria respectivă.
Aceasta este modalitatea pe care noi am identificat‐o. Vă rog domnule
consilier.
Dl. Măndilă Gheorghe : Domnule președinte, colegul meu a vorbit despre
transport. Ne‐ați spus că este asigurat. Idee este că această bază a
transportului, deci prezența copilului la școală să fie suplimentată și de
posibilitatea mesei acolo. Pentru că o să avem situații, și o să ne ajungă la
ureche chestiunile acestea, în care oamenii știți cum sunt, profită de acest semi
ajutor social, și o consume banii adulții.
Într‐adevăr, suntem de acord cu hainele, cu rechizitele, ca să le
achiziționeze dânșii, după ce încasează banii de la Consiliul județean. Dar, totuși
luați în calcul posibilitatea mesei, așa cum este ea astăzi, adică dacă se oferă
într‐un cadru centralizat, organizat , evident cu prețuri mai mici. Mulțumesc.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Da. Prețurile sunt aceleași. Ori că plătim la
DGASPC, ori că plătim la fiecare în parte, este stipulat în lege pentru fiecare
copil, în funcție de vârstă, are o anumită alocație de hrană. Deci, cheltuielile nu
vor fi nici mai mari nici mai mici.
Ideea este în felul următor: noi am ținut cont de solicitările părinților,
penru că vă spuneam, la țară din 760 cred că vreo 750 sunt părinții copiilor,
deci, sunt doar vreo 12‐13 copii care nu stau în sânul familiei. Dacă toți, la
unison, au cerut chestia asta, am considerat de cuviință să facem această
propunere.

Eu nu aș vrea să dăm o amânare ca să mai analizăm acest subiect, pentru
că, practic cu cât trece timpul, cu atât le băgăm mâna în buzunar acestor copiii
și acestor familii, pentru că este dreptul lor stabilit de lege, și înțeleg că sunt 2
propuneri. Altă soluție nu am, decât să supunem la vot, adică, să meargă
practic prin contractele pe care le vom avea, ca urmare a solicitărilor pe care le
vom avea cu primăriile, și să se asigure pe de o parte absolut toate cheltuielile
inclusiv hrana, și a doua propunere este ca hrana să se facă centralizat. Altfel
nu putem tranșa situația.
‐ Cine este pentru ca pachetul să fie complet? Abțineri? Împotrivă?
Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Bun, atunci vă mulțumim, rămâne așa pentru că
toată lumea a fost de acord. Eu ce vă promit este că vom analiza după prima
lună și dacă nu este eficient, la următoarea ședință revenim, de noi depinde
chestia asta.
Dl. Măndilă Gheorghe : Ideea este să cereți informații din teritoriu prin primari
sau prin reprezentanții UAT‐urilor să‐i monitorizeze să vadă care este starea
lucrurilor acolo.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Bun. Este în regulă.
Dl. Darie Gheorghe Cristian: Adică, dacă copiii iau banii sau îi beau părinții.
Asta este problema.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Eu nu aș fi așa răutăcios. Nu este chiar așa. O fi
unu, nu trebuie să generalizăm. Este un părinte tâmpit, nu înseamnă că ceilalți
părinți nu își fac datoria. Dar, este foarte bine, o să vedem, o să analizăm, este
bine să constituim la nivelul direcției o comisie care să verifice prin sondaj, și cu
serviciile sociale ale primăriei. Important este să reglementăm situația și eu vă
mulțumesc pentru votul dat acestui proiect, 35 de voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
26.Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Bibliotecii Judeţene "I.
N. Roman" şi transmiterea în folosinţa gratuită Universităţii Maritime din
Constanţa a unui spaţiu situat în incinta Bibliotecii Judeţene "I. N. Roman".
Este vorba de o sală de studiu, plus depozitarea aferentă, este practic
amenajată pe cheltuiala UMC, pentru că ea cuprinde cărți și materiale de
specialitate, unde să poată învăța și studia studenții de la UMC și nu numai. Ea
este deschisă și publicului larg, cu specificul respectiv.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.

Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea subscrierii de noi acţiuni pentru mărirea
capitalului social al S.C. RAJA S.A. Constanţa.
Noi am aprobat într‐o hotărâre anterioară, alocarea sumei de 20.000.000
lei pentru cumpărarea de acțiuni la SC RAJA SA. Anul trecut, conform
exercițiului bugetar am achiziționat acțiuni în valoare de 5.867.000 lei.
Propunerea noastră este ca pentru noul an bugetar, având în vedere că avem și
sumele alocate, să cumpărăm restul de acțiuni, astfel încât să ajungem aproape
de 20.000.000 lei, în funcție de cât costă acțiunea, înțeleg că totalul înseamnă
1.955.000 lei.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
28.Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei Consiliului Judeţean
Constanţa la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "Dobrogea".
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
29.Proiect de hotărâre privind instituirea taxelor locale pentru anul fiscal 2016
pentru utilizarea temporară a locurilor publice din cadrul Pavilionului
Expoziţional Constanţa.
Având în vedere că suntem în faza de reevaluare, până la rezultatele
reevaluării, avem obligația să aprobăm pe anul acesta. Propunerea este să fie
la nivelul celor de anul trecut, până când se face reevaluarea. La ședința
următoare vom avea evaluarea și o vom supune atenției dumneavoastră. Vă
rog domnule consilier.
Dl. Măndilă Gheorghe: Întrebare scurtă, domnule președinte, știți că am
discutat în cadrul ședințelor despre posibilitatea de a demara un proiect pe
fonduri europene. În ce stadiu se mai află această idee?
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: O să vedeți pe ordinea de zi, un proiect, este
vorba de acordul nostru pentru a primi toată suprafața de tren. Noi am făcut
toate măsurătorile acolo, ne‐au fost date suprafețe, ne‐au fost retrase. Acum
am reîntregit, am făcut măsurătorile din nou. Practic am solicitat primăriei iar
noi o să ne dăm acordul ca să luăm în administrație toată suprafața de tren
aferentă desfășurării acestei activități, astfel încât, pe proiectul respectiv să fie

și platoul inclus la noi, și încă o suprafață de teren până la lac, deci, ne mișcăm
în sensul acesta.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.

Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
30.Proiect de hotărâre privind suplimentarea pentru anul 2016 a numărului de
posturi pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din Judeţul
Constanţa.
Practic suplimentarea este cu 115 posturi, 112 posturi pentru cultul
ortodox care avea 261 și așa va avea 373 și pentru cultul armean care avea 0 și
propunerea este cu 3 posturi de care ar avea nevoie.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Bugetul o să‐l punem ultimul, pentru că
mai avem proiecte pe ordinea de zi care implică anumite sume pentru
ajutoarele sociale.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor specifice şi
tarifelor care constituie veniturile proprii ale Camerei Agricole Judeţene
Constanţa, cuantumul tarifelor, modalităţi de încasare şi utilizare a fondurilor
pentru anul 2016.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei UAT Judeţul
Constanţa în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Zona Metropolitană Constanţa.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor, preţurilor şi coeficienţilor ce
vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa pe
anul 2016 în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa.

Noi am aprobat printr‐o hotărâre anterioară programul de lucrări. Având
în vedere că iarna s‐a dus și pot să treacă la repararea străzilor și să respecte
programul de lucrări pe care l‐am propus, acum vin cu propunerea să le
aplicăm pe de o parte tarife, și vom avea și categoria de lucrări cuprinse în
programul de obiective și lucrări ale Consiliului județean, unde decontarea se
va efectua pe bază de deviz.
Practic, față de ce a fost pe site, noi am considerat, având în vedere că ce
era pe bază de deviz ‐ ofertă, nu era trecut în proiectul inițial, nu erau
defalcate, acum la art.4, propunerea este ca pentru categoria de lucrări
cuprinse în programul de obiective și lucrări CJC pe anul 2016, respectiv, ce
categorii de lucrări pot fi decontate pe bază de deviz, adică: întreținere curentă
poduri și podețe, covoare bituminoase, deplantarea stâlpilor, demontarea
indicatoarelor rutiere, montarea indicatoarelor rutiere pe un stâlp, marcaje
rutiere, borne kilometrice, amenajare acostamente, refacere drumuri pietruite,
refacere podețe, eliminare puncte periculoase, modernizare și consolidare
DJ393, cosire vegetație(manual), rectificare coroane arbori(manual), văruire
plantații, tăiere arbori(între 30 și 50 cm grosimea arborelui), demontare
parapet de protecție necorespunzător, vopsire parapeți (inclusiv stâlpi).
Am vrut să facem această precizare tocmai ca decontările, care se vor
face în viitor, să fie foarte clar ce anume avem voie să decontăm și ce nu avem
voie să decontăm. Astfel încât, ținând cont și de situația în care se află regia
acum, de insolvență, cel puțin în relația cu noi lucrurile să fie foarte clare iar în
momentul în care se vine cu o situație de lucrări să se verifice foarte clar față de
contract, să fie prinse în contract anumite cheltuieli. Dacă sunt prinse în
contract, și se încadrează în această categorie le decontăm, dacă nu, nu.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 24 voturi pentru. 11 abțineri.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării instituirii dreptului de
administrare asupra terenului adiacent Pavilionului Expoziţional Constanţa
formulate către Consiliul Local al Municipiului Constanta.
Exact ce vă spuneam anterior, avem aici planurile, astfel încât să
reîntregim toată suprafața, să putem să mergem mai departe cu proiectul,
cadastru și ce mai trebuie făcut pentru a putea accesa fonduri.
Dl. Măndilă Gheorghe: Ce suprafață este, totală?
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Acum solicităm 16 mii și împreună cu ce avem,
probabil că vom ajunge undeva la 30 și ceva de mii.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.

D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
36.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar
doamnei Borcea Bălaşa.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar
domnului Pălici Florian.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
38.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui ajutor financiar
tânărului Beşliu Tomulescu Victor.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
39.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului
Judeţean Constanţa şi a Judeţului Constanţa ca membru al Comitetului
creditorilor privind debitarea Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri
Constanţa.
Ieri sau alaltăieri a avut loc adunarea creditorilor la RAJDP Constanța.
Conform procesului și termenelor care au fost aprobate de instanță, pentru
insolvență, Consiliul Județean Constanța este unul dintre cei mai importanți
creditori și conform procedurilor în vigoare, la nivelul regiei se va constitui
comitetul creditorilor. Județul Constanța va trebui să aibă un reprezentant.
Astăzi am primit adresa, pentru că ei s‐au întâlnit ieri.
Dacă doriți să facem acum o propunere, propunerea mea personală este
dl. Coiciu Dumitru, să facă parte din acest comitet al creditorilor, având în
vedere că este și președintele comisiei de buget ‐finanțe. Dacă există și alte
propuneri, dacă nu, supun la vot. O să facem buletine.
Dl. Măndilă Gheorghe: Există o a doua propunere?
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Nu știu dacă mai există. Eu am făcut una nu pot
să fac două.
Dl. Măndilă Gheorghe: Să propună colegii.

Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Bun, dacă propun colegii. Eu am avut o discuție
cu domnul Coiciu, dânsul acceptă.
Dl. Măndilă Gheorghe: Bun, la persoană, dacă decidem să votăm la mână,
fiecare își asumă votul.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Corect. Bun, facem buletinele.
D‐na Belu Mariana: Este vot legat de persoană și trebuie făcut secret.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Trebuie făcut secret, așa scrie la lege.
Dl. Măndilă Gheorghe: Dacă este vorba de o persoană și plenul decide că se
poate vota deschis, e o persoană.
D‐na Belu Mariana: Deci, domnule consilier, vreau să vă spun că dacă legea
spune că este vot secret, poate să fie și 7 și 1. Poate cineva nu vrea să îl voteze
și atunci nu avem cvorum. Trebuie să facem vot secret.
Dl. Măndilă Gheorghe: Poate să voteze împotrivă.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Ce se întâmplă, dacă nu întrunește jumătate
plus unu din votul consilierilor în funcție, bun, o să ne aducă colega buletinele
de vot, o să votăm, asta este situația.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
40.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Constanţa nr.292/08.12.2015 privind exprimarea acordului referitor
la constituirea Judeţului Constanţa ca parte civilă într‐un proces penal.
Noi la momentul respectiv, așa cum vă spuneam anterior, ne‐am
constituit parte civilă pentru sumele care erau de la bugetul de stat, de la FEDR,
în afară de cheltuielile eligibile, la Capidava. Având în vedere că acest proiect
este blocat la ora actuală, pentru că așa este legislația în vigoare și așa sunt
instrucținile la MDRAP, întrucât a început urmărirea penală, la solicitarea DNA
s‐au blocat absolut toate plățile în cadrul acestui proiect. Practic noi am
terminat inventarierea, s‐a stabilit care mai este restul de executat, urmând să
dăm drumul la licitație. Avem o mică problemă, că nu avem documentele
deocamdată, mă refer la cartea tehnică care s‐a deschis, pentru că toate au fost
ridicate de procurorii DNA. Noi am făcut deja demersurile necesare să le
recuperăm, și imediat cum le recuperăm, având toate datele necesare vom
lansa licitația, astfel încât să încercăm să finalizăm pe cheltuială proprie acest
proiect. Dar, întrucât noi la momentul respectiv, când ne‐am constituit parte
civilă nu am cuprins și aceste cheltuieli eligibile, pentru a evita orice fel de
suspiciune și ar putea fi acuzat cineva de la Consiliul județean că nu știu ce
interes ar avea, propunerea noastră este să modificăm, în sensul să adăugăm și
aceste cheltuieli eligibile la suma respectivă. Cheltuieli care au fost plătite deja
din conturile Consiliului județean, către constructor.

‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.
Din sală: Valoarea cât este?
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Era 36.927.000 lei și acum valoarea totală este
38.837.000 lei. Acestea sunt valorile.
Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir:
31.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţean pe anul 2016.
Ca urmare a tuturor modificărilor și a tuturor angajamentelor pe care le‐
ați votat astăzi.
‐ Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D‐na Belu Mariana: 35 voturi pentru.

Dl.Cristinel‐Nicolae Dragomir: Vă rog să distribuiți buletinele, cine este
de acord rămâne, cine nu este de acord îl tăiem.
Domnule Mihăeși vă rog, împreună cu comisia de validare și numărare.
Deci, 33 voturi pentru și un vot anulat. Domnul Coiciu Dumitru este
reprezentantul nostru.
Eu vă mulțumesc și și declar ședința închisă.
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