CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA
Nr. 12085/13.05.2016

PROCES VERBAL
Şedinţa ordinară a fost convocată de către Domnul Cristinel-Nicolae
Dragomir - Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, astăzi,
11.05.2016, 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 următorii consilieri județeani: dl. Marin Laurențiu și
dl.Mărcuș Ioan.
X
Ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director la Teatrul de Stat
Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului domnului Bîlbă Adrian director la Complexul Muzeal de
Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului doamnei Păuleanu Doina, director la Muzeul de Artă
Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului doamnei Apostoleanu Corina, director la Biblioteca Judeţeană
„I.N.Roman” Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului doamnei Doina Voivozeanu, director la Centrul Cultural
Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului domnului Cojocaru Varsami Dan, director la Direcţia
Judeţeană a Distribuţiei şi Expoatării Filmelor Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectul
de management şi durata pentru care se va încheia contractul de management de
la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa ,,Căluţul de mare”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului domnului Custurea Gabriel, director la Muzeul de Istorie
Naţională şi Arheologie Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui director interimar la Muzeul de
Istorie Naţională şi Arheologie Constanța.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016 de la Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
11.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
12.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2016 de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul
2016 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
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14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe anul
2016 pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei”
Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
15.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru demararea lucărilor de
construire a Centrului de Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă “SF. Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
16.Proiect de hotărâre privind reorganizarea prin absorţie a Direcţiei Judeţene a
Distribuţiei şi Exploatării Filmelor Constanţa de către Centrul Cultural Judeţean
Constanţa ,,Teodor T. Burada” şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli,
Listei de Investiţii, Organigramei, Statului de funcţii pe anul 2016 şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural Judeţean
Constanţa ,,Teodor T. Burada”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
17.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil pentru perioada 20142019, aprobat prin HCJ nr.400/2013.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform
Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi
lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2016 finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al
angajaţilor din cadrul Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
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22.Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ de pe lângă
Consiliul Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Judeţul
Constanţa – Consiliul Judeţean Constanţa şi Asociaţia Civila de Prim Ajutor şi
Intervenţie la Dezastru.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
24.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui delegat care să facă parte din
Comisia de analiză a contestaţiilor privind recrutarea/încorporarea, constituită la
nivelul Centrului Militar Zonal Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
25.Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al
Judeţului Constanţa în domeniul public al Judeţului Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale a Judeţului Constanţa
aferentă anului 2016, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sud –
Est pentru Situaţii de Urgenţă.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Constanţa aferentă
anului 2016, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Constanţa la
Constituirea Asociaţiei INOMAR CLUSTER.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
29.Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de Oportunitate pentru
fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare pe teritoriul judeţului Constanţa în cadrul proiectului
“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa”- SMIS –
CSMR 48462.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare
pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea în judeţul Constanţa
în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul
Constanţa”- SMIS –CSMR 48462.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
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31.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a “Contractului
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a activităţilor de
operare a depozitului ecologic, staţiei de sortare, staţiei TMB – Tortoman,
Judeţul Constanţa”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a “Contractului
de delegare a serviciului de salubrizare respectiv operarea staţiilor de transfer –
Hârşova şi Deleni judeţul Constanţa”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
33.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Monea
Romică Gabriel pentru minora Monea Rebeca Maria.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
34.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Simion
George.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
35.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Damu
Daniel.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
36.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Anastase
Loredana pentru minorul Starovici Matei-Ştefan.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
37.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ţigănilă
Ionela pentru minorul Cocoş Liviu-Andrei.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
38.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tânărului Tămâianu
Marius.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
39.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Ulmanu
Aurelia Angela.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
40.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/kg de masă verde obţinută
de pe pajişte, la nivelul Judeţului Constanţa pe anul 2016.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
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41.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Constanţa pe anul 2016.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
42.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unitaţi administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din T.V.A., pe anul 2016 pentru finanţarea cheltuielilor
privind drumurile judeţene şi comunale.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
43.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, a proiectelor de
infrastructură şi a programelor cu finanţare nerambursabilă pe anul 2016.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
44.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritorialea
procentului de 20% din sume defalcate din T.V.A., pe anul 2016 pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
45.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Judeţean pe anul 2016.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

46.Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului
Consultativ pentru Probleme de Tineret.
Iniţiator : Consilier judeţean – Măndilă Gheorghe.
47.Proiect de hotărâre privind însuşirea Studiului de oportunitate pentru închirierea
obiectivului „ Centru de excelenţă în turism şi servicii Tomis”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
48.Proiect de hotărâre privind însuşirea Studiului comparativ şi de evaluare tarife
utilizare pentru obiectivul “ Pavilion Expoziţional Constanţa”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
49.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de ordine interioară
pentru “Pavilionul Expoziţional Constanţa”, imobil aflat în domeniul public al
judeţului.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
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50.Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui imobil pentru sediul Direcţiei
Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
51.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Raboveanu
Silviu pentru minora Raboveanu Diana.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
52.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Rasim
Ghiulser.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
53.Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la
31.12.2015 ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării bunuilui imobil-teren în
suprafaţă de 3.734 mp - din domeniul public al Comunei Lumina şi
administrarea Consiliului Local Lumina în domeniul public al Judeţului
Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa, în vederea
derulării Proiectului “ Îmbunătăţirea accesului între E60 şi Platforma Industrială
Năvodari prin modernizarea căii rutiere”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
55.Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei lunare a Judeţului Constanţa –
Consiliul Judeţean Constanţa la bugetul de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal Constanţa”.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.
56.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță,
asistență și reprezentare juridică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Constanţa și împuternicirea conducerii Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru semnarea acestui act.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Nicolae Cristinel Dragomir.

X
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Bună ziua. Vă rugăm să luați loc. Doamna
Secretar, vă rugăm să faceți prezența.
D-na Belu Mariana: Sunt prezenți 31 de consilieri, ședința este legal
constituită.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Mulțumim, doamna Secretar.
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Față de convocatorul inițial, care avea 45 de proiecte, mai sunt 11 proiecte
pe ordinea suplimentară. A venit și d-na Gheorghe, vă rog să consemnați.
D-na Belu Mariana: Da, sunt 32 de consilieri prezenți.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
- Cine este pentru această ordine suplimentară? Abțineri? Împotrivă?
Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului doamnei Dumitrescu Elena Daniela, director la Teatrul de Stat
Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului domnului Bîlbă Adrian director la Complexul Muzeal de
Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului doamnei Păuleanu Doina, director la Muzeul de Artă
Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului doamnei Apostoleanu Corina, director la Biblioteca Judeţeană
„I.N.Roman” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului doamnei Doina Voivozeanu, director la Centrul Cultural
Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului domnului Cojocaru Varsami Dan, director la Direcţia
Judeţeană a Distribuţiei şi Expoatării Filmelor Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. A venit și d-na Andrei.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului,
proiectul de management şi durata pentru care se va încheia contractul de
management de la Teatrul pentru Copii şi Tineret Constanţa ,,Căluţul de mare”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a
managementului domnului Custurea Gabriel, director la Muzeul de Istorie
Naţională şi Arheologie Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
Fac mențiunea, că dl. Custurea este singurul dintre directori care nu a luat notă
de trecere, și s-a numit directorul adjunct, interimar, până la organizarea
concursului la MINA, dl. Cliante Traian.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui director interimar la Muzeul de
Istorie Naţională şi Arheologie Constanța.
Este vorba de numirea domnului Cliante Traian până la organizarea concursului.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.
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Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016 de la Teatrul de Stat Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2016 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2016 de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Fac mențiunea, că aceste modificări, sunt
rectificări în plus pentru acțiunile culturale care s-au desfașurat și care se vor
mai desfășura. Așa a fost și la M.I.N.A. Pentru că așa am stabilit la ședintele de
consiliu, inițial să le asigurăm bugetul de funcționare care însemnă strict salarii,
cheltuieli materiale și reparații curente, urmând ca pe parcursul anului orice
acțiune pe care o desfășoară, culturală, să vină cu propuneri la comisie
bineînțeles, și după aceea la Consiliul județean, astfel încât, să le finanțăm cât
mai multe acțiuni culturale.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe
anul 2016 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pe
anul 2016 pentru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă ,,Sf. Apostol Andrei”
Constanţa.
10

Este vorba de modificările care s-au făcut cu suplimentarea pentru
personalul necesar funcționării la parametrii normali a Policlinicii 2 care a fost
renovată și finalizată cu fonduri de la Uniunea Europeană.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
15. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume pentru demararea lucărilor de
construire a Centrului de Radioterapie din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă “SF. Apostol Andrei” Constanţa.
Aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, să fac câteva precizări. Știm cu
toții că începând cu luna aprilie a acestui an sursa de la radioterapie pe care o
aveam cu cobaltoterapie, care era la Spitalul judetean, a expirat.
Au fost nenumărate discuții, încă din anul 2010 s-a ținut o corespondență
cu Ministerul Sănătății, iar în anul 2013, printr-o adresă, am fost înștiințați că
Spitalul Județean Constanța este prins într-un program cu Banca Mondială,
astfel încât, începând cu anul 2018 să existe un Centru de radioterapie la
Constanța.
Programul cu Banca Mondială se va finaliza undeva la sfarșitul anului
2017 și, sperăm noi, ca începând cu anul 2018 să avem acest program de
radioterapie. Pentru că s-a știut de expirarea acestei surse, singura de altfel, care
nu rezolva problema tuturor pacienților, dar cel puțin o parte dintre aceștia
mergeau și își făceau terapie la buncărul pe care îl aveam la Spitalul judetean.
În paralel, s-a demarat și un studiu de oportunitate cu privire la
concesiunea serviciului. Pentru că nu avem certitudinea nici astăzi că vom primi
aparatura necesară în 2018. Vă pot spune că am fost la Ministerul Sănătății și
toți factorii de decizie, mă refer la ministru, secretarul de stat, cu care am
discutat, ne-au asigurat că în programul cu Banca Mondială vom fi prinși cu
siguranță și că dânșii își doresc să existe un centru de radioterapie în cadrul
S.C.J.U. Constanța.
Varianta cu concesionarea, până se rezolvă problema cu Banca Mondială,
pică. Pentru că, concesiunea conform studiului de oportunitate nu se putea face
decât pe minim 15-20 de ani că altfel nu ar fi fost rentabilă pentru cei care
doreau sa investească.
Poveștile cu cei care se oferă să ne dea câte un aparat pe care să-l punem
în buncărul existent ca să se rezolve problema pacienților până se face centrul de
radioterapie, nu doresc să le comentez aici, ele sunt pur povești, pentru că nu pot
fi puse în aplicare. Discutăm aici de chestiuni tehnice, nu aș vrea să intru în
amănunt ce înseamnă din punctul de vedere al unui fizician un buncăr pentru
cobaltoterapie și un buncăr pentru un accelerator de particule, plus că nu permite
spațiul, spațiul fizic.
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Prin urmare, în urma discuțiilor pe care le-am avut și asigurărilor pe care
ni le-au dat cei de la Ministerul Sănătații, ne-am luat angajamentul sau cel puțin
eu mi-am luat angajamentul în fața ministrului, și vin în fața dumneavoastră cu
acest proiect de hotărâre astăzi, ca până în anul 2017 să avem construit noul
buncăr care să corespundă absolut tuturor normelor tehnice și mă refer din punct
de vedere al CNCAN-ului, care trebuie să dea avizul final, astfel încât, să putem
să avem două acceleratoare de particule, unul de backup și unul pentru tratarea
tuturor formelor de tumori canceroase.
Discuțiile pe care le-am avut la minister s-au și concretizat. Practic, o
echipă de arhitecți de la Banca Mondială s-a deplasat în teren la spital. Am avut
discuții cu staful tehnic de la spital și cu fizicienii, pentru că fizicienii au rolul
cel mai important.
Deși, inițial, proiectul era cu alocarea unor sume de bani pentru spital,
care cuprindea absolut toată lucrarea, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu
departamentul juridic, cu doamna Secretar, având în vedere că terenul pe care
urmează să se construiască, pentru că este exact lângă buncărul vechi, în spatele
spitalului, este proprietatea Consiliului judetean, conform Legii nr.213, fiind
investiție în domeniul public, era puțin mai complicat să mai facem
dezmembrare să-l mai dăm, și așa mai departe.
Prin urmare, nu mai face investiția spitalul ci o face Consiliul Județean
urmând ca la finalizare să o dăm în administrare, imediat dl. consilier o să vă
dau și dumneavoastră cuvântul, de aceea este proiectul așa.
Toată construcția este undeva la 10 milioane lei dar având în vedere că
este un an bugetar 2016, conform graficului pe care l-am discutat cu
reprezentanții arhitecților de la Banca Mondială, ne sunt necesari aproximativ 4
milioane de lei în acest an, atât pentru tot ceea ce înseamnă lucrări de SF,
proiectare, autorizare și așa mai departe, plus lucrările pe care noi le-am
prognozat să le facem până la sfarșitul anului, până în decembrie, asta și în
funcție de timp, mă refer la unele lucrări efectiv de construcție, urmând ca partea
cealaltă să se facă în anul 2017. De aceea, ca să nu blocăm o sumă de bani pe
care știam că n-o putem folosi, n-am prins toată suma de 10 milioane. Cam așa
stau lucrurile, a venit și dl. Sponte, vă rog să notați.
Singura precizare care o mai am de făcut, în urma discuțiilor cu Ministerul
Sănătății, având în vedere că instituțiile oncologice sunt în subordinea
Ministerului Sănătății, s-a convenit și se și face la ora actuală când discutăm,
următorul lucru, toți bolnavii să fie tratați pentru radioterapia de care au nevoie
la Institutul Oncologic București, unde există una din cele mai înalte tehnologii,
după cea de la Iași, unde Institutul de la Iași este cel mai bine dotat, ca
radioterapia să se facă pentru toți pacienții din Constanța, la Institutul Oncologic
București. Urmând ca spitalul, prin secția respectivă, să se îngrijească ca
bolnavii să fie transportați și acolo să li se asigure tot ce trebuie de la internare
până la externare, urmând ca toată această cheltuială să fie trecută pe cheltuieli
materiale la spital și să fie achitate din contul pe care noi l-am alimentat la
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începutul anului, cu 1,5 milioane lei pentru cheltuieli diverse, materiale, rețete,
care nu sunt decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate. Vă rog doamna
consilier.
D-na Andrei Mihaela: Domnule președinte, am o întrebare la dumneavoastră,
dacă dumneavoastră sunteți și manager la Spitalul județean Constanța ?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Vă rog să repetați întrebarea că n-am înțeles.
D-na Andrei Mihaela: Dacă dumneavoastră sunteți managerul Spitalului
județean Constanța? Pentru că am observat din relatările dumneavoastră de mai
devreme, am făcut, am, am, am, dar nu s-a spus nimic din ce a făcut domnul
manager, domnul Căpățână.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Deci, ca să vă răspund punctual, nu sunt
managerul Spitalului județean.
D-na Andrei Mihaela: Am o rugăminte, vă cer public demisia domnului
Căpățână de la conducerea Spitalului județean. Consider că nu ar fi trebuit să se
ajungă aici, consider că dumnealui ar fi trebuit să ceară acei bani, am văzut
articol în presă în care se spunea că domnul Dragomir alocă cei 10 milioane de
lei, dumnealui ar fi trebuit să ceară de mult acești 10 milioane de lei, nu
dumneavoastră să alocați acești 10 milioane de lei pentru ca secția să nu se
închidă. Atât am avut de spus. Mulțumesc.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Mulțumim și noi. Consider că am răspuns la
întrebare și altceva nu mai am de adăugat. Vă rog, domnule consilier.
Dl. Crușoveanu Marian: Domnule președinte, ați menționat suma de 4
milioane de lei, suma va fi investiția Consiliului județean. De unde, din ce
capitol bugetar vin acești bani?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: De la investiții.
Dl. Crușoveanu Marian: Și este prevăzut?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Este prevazut. O să discutăm când ajungem la
buget.
De exemplu, erau prevăzute anumite investiții, la drumul DJ 393 de
exemplu, și din banii alocați RAJDP s-au scăzut 5 milioane lei. O să vedeți dacă
vă uitați pe proiect, o să vedeți influențele, unde sunt cu plus unde sunt cu
minus. Deci, sunt bani suficienți. Noi am alocat ipotetic, căci nici nu aveam voie
să închidem bugetul și să umflăm veniturile.
Dl. Crușoveanu Marian: Motivul pentru care v-am întrebat este că noi nu am
avut la comisie acest proiect.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Da, nicio problemă. Dar nu, că nu mă supăr, vam spus.
Toate modificările s-au făcut, de exemplu, s-a redus și de la finanțarea la
fonduri europene, pentru că din cele 6 proiecte pe care noi le aveam în derulare
cu finanțare de la Consiliul judetean inițial, când am aprobat sumele necesare,
era toată diferența de bani având în vedere valoarea totală a proiectului. De
acolo s-au facut anumite economii și când s-a finalizat am știut exact care sunt
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banii, pe care i-am redistribuit la investitii și la alte cheltuieli. Vă rog, dacă mai
sunt și alte întrebari ?
Dl. Crușoveanu Marian: Încă o întrebare. Referitor la alt serviciu concesionat,
angio ct-ul acela care a fost donat după un program european de Academia
Română, a revenit și Constanței unul.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Da. Deci, nu a fost donat. Există un proiect
pentru Academia Română, este un proiect al Academiei de Științe Medicale,
pentru cercetare. Noi le-am pus la dispoziție baza respectivă, angiograful este
strict problema celor de la Academia de Științe Medicale să îl pună în funcțiune.
Noi știam că au anumite probleme. La un moment dat, la sfârșitul anului
trecut, s-a încercat în mod rușinos să se dea vina pe autoritățile locale. Deci, nu
funcționează niciun angiograf din cadrul acelui proiect, la nivel național. Noi
știam că așa stau lucrurile, pentru că noi chiar ne pricepem la administrație,
numai că s-a întarziat.
Din punctul nostru de vedere am facut absolut tot ceea ce trebuia să facem
inclusiv autorizatia de construcție, inclusiv autorizatia de functionare, mă refer
din punct de vedere al documentelor. Este problema celor care implementează
proiectul. Nu știu să vă dau mai multe detalii. Personal nu am mai vorbit cu dl.
dr. Deac. Am înțeles că sunt unele probleme legate de contractul pe care îl au cu
cei de la Siemens, furnizorul de echipamente, dar nu sunt probleme care să ne
privească pe noi.
În ceea ce privește activitatea la ora actuală, încă de acum 9-10 ani nu
mai știu exact când s-a făcut externalizarea anumitor servicii, noi Consiliul
judetean, am reușit să ajutăm spitalul, pentru că acesta e adevărul în relația cu
Ministerul Sănătății, să fim prinși în programul național. Fiind prinși în
programul național, atâta timp cât noi nu mai facem anumite cheltuieli, că se
decontează cu Casa de Sănătate prin programul național, cu operatorul privat
care acum este Cardioscan, că se va deconta în viitor după ce se va pune în
funcțiune, cu Academia de Științe Medicale, pentru noi important este ca toți
pacienții care au nevoie de stand-uri sau alte intervenții să aibă unde să le facă
atâta timp cât cheltuielile sunt decontate așa cum scrie la lege, o parte care se
decontează prin programul național și o parte de Casa Națională de Sănătate, pe
noi ne privește mai puțin aspectul, cine face sau cine va presta serviciul
respectiv.
Dl. Crușoveanu Marian: În discuțiile pe care le-ați avut cu dl. Căpățână, dl.
manager, și-a mai exprimat dorința să externalizeze vreun serviciu?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Deci, orice serviciu care se externalizează, în
primul rând trebuie aprobat de CA după care trebuie aprobat de către autoritatea
publică superioară, care este Consiliul Județean. Deci, dacă noi în cadrul
Consiliului județean aprobăm, el poate să execute. Dacă noi nu aprobăm el nu
poate să execute. Așa că, dacă aveți vreo temere întrebați-l direct.
Deci, mandatul de manager al societății care administrează Spitalul
județean expiră la 31.07.2016. Dacă nu ne-au făcut nicio solicitare în acest sens,
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nu știu, o să fie problema viitorului consiliu să hotărască asupra oportunității.
Deocamdată, cel puțin de când conduc ședințele Consiliului Județean, nu s-a
externalizat niciun serviciu și... bun, dacă vrea cineva să discute pe marginea
acestui subiect, poate să discute.
Dl. Crușoveanu Marian: Ideea care era, să nu ne trezim că expiră vreo
autorizație. După expirarea mandatului să ne trezim că nu vom avea autorizație
să functionăm.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Vă invit să luați legătura cu dl. manager și
dacă aveți temeri de genul acesta să le lămuriți cu dânsul.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
16. Proiect de hotărâre privind reorganizarea prin absorţie a Direcţiei Judeţene a
Distribuţiei şi Exploatării Filmelor Constanţa de către Centrul Cultural Judeţean
Constanţa ,,Teodor T. Burada” şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli,
Listei de Investiţii, Organigramei, Statului de funcţii pe anul 2016 şi a
Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul Cultural Judeţean
Constanţa ,,Teodor T. Burada”.
Reprezentant Asociația Studenților din Constanța: Domnule președinte, aș
dori să iau cuvântul la proiectul nr.16.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Dar cine sunteți? Procedura este simplă.
Reprezentant Asociația Studenților din Constanța: Să mă prezint? Sunt din
partea Asociației Studenților din Constanța, în legătură cu proiectul de hotărâre
nr.16 aș vrea să aduc la cunoștință anumite aspecte .
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Deci, o să cer permisiunea, să știți și
dumneavoastră că procedura, dacă doreați să vorbiți, puteați să veniți la mine
este audiență tot timpul deci, eu nu am program de audiențe, puteați să veniți ca
să vă punem să vă înscrieți să luați cuvântul în timpul ședinței. Dacă tot ați venit
și considerați că aveți să ne spuneți ceva interesant, vedeți că noi am mai dat
cuvântul la foarte mulți doritori de a ne spune lucruri interesante, și de fapt...
Aici suntem, ca să nu uitați, aici suntem în plenul Consiliului județean, este
foarte important, și avem o procedură.
- Cine este de acord să vorbească acest cetățean, care nu am reținut cum îl
cheamă, în plenul Consiliului județean?
Bun. Având în vedere că există dorință vă rugăm să ne spuneți, dar legat de
proiect sau vreți să ne comunicați ceva?
Reprezentant Asociația Studenților din Constanța: Legat de proiect.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Bine. Vă rugăm.
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Reprezentant Asociația Studenților din Constanța: Mulțumesc. Bună ziua!
Numele meu este George Farauanu, din partea Asociația Studenților din
Constanța. Cu privire la acest proiect de hotărâre aș vrea să aduc în vedere
anumite aspecte care țin bineînțeles de acest proiect. Mai precis, vedem că este
vorba de anexarea prin absorbție a Direcţiei Judeţene a Distribuţiei şi Exploatării
Filmelor Constanţa. Aceștia în prezent au domeniul de desfășurare trecut
Centrului pentru Tineret care se află la fostul Cinematograf „Republica“.
Din nefericire am putut constata cum prin anumiți pași acesta ar putea să
ajungă la o destinație puțin diferită. Și vă voi spune foarte pe scurt de ce: pasul
1, denumirea sau aplicarea acestui Centru pentru Tineret numele lui „Jean
Constantin“, într-adevăr un mare artist pe care îl regretăm cu toții dar acest fapt
a condus practic la pasul 2. Denumirea și aplicarea unei firme în fața acestui
Centru pentru Tineret drept Centrul Cultural „Jean Constantin“ și vă rog să aveți
în vedere acest aspect. Solicităm pe această cale o dezbatere publică cu privire la
situația care este aici, întrucât considerăm că ar putea să existe riscul ca acest
Centru pentru Tineret, din nefericire, să aibă o destinație diferită și să devină un
centru cultural. Un centru cultural, vă dați seama, nu mai are aceeași destinație
ca fiind pentru tineret.
Subiectul este mai amplu și nu vreau să acaparez discuția. Vă solicit să
amânați votul de astăzi urmând să organizați o dezbatere publică pe această
temă. Ca și 2 soluții pe care vi le propun astăzi sunt: fie înființarea unei direcții
pentru tineret care să aibă în subordine acest Centru pentru Tineret...
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Domnule, noi am luat act de dorința colegilor
dumneavoastră, au mai fost odată să se înființeze în cadrul Consiliului județean.
Eu vă spun așa, dacă doreați să discutați, puteați să veniți la consiliu și să
discutăm subiectul. Eu vă spun doar atât și cu asta am încheiat și vă mulțumesc
pentru ce ați avut de spus.
Am înteles, și dumneavoastră aveți niște temeri, foarte bine dacă aveți,
puteți să le discutați. Deci, dumneavoastră trebuie să înțelegeți un singur lucru,
conform organigramei Consiliului județean noi avem Direcția de Film și avem și
Centrul Cultural „I.N.Roman“care este în subordinea Consiliului județean. Din
anumite rațiuni, pentru că Direcția de Film nu se mai justifică să o avem, pentru
că la momentul respectiv când noi am preluat cinematografele am avut 4-5
cinematografe în aer liber, Teatrul Soveja, unde se difuza film. Filmul acum e
capacitat de marile centre și multiplexurile care sunt superdotate și așa mai
departe, iar ca să facem noi concurență lor, noi Direcția Județeană de Film e mai
puțin probabil.
În acest sens, noi când am creeat proiectul acesta de la Republica, Centrul
pentru Tineret, în ideea de a crea și de a da posibilitatea tinerilor să meargă și să
vadă film fără a plăti anumite sume de bani cum se plătește destul de mult la un
cinematograf. De aceea el va fi dotat astfel încât să putem să facem proiecții ori
de câte ori or să existe instituții școlare interesate, în mod organizat, licee, și așa
mai departe.
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Dacă dumneavoastră, nu înteleg, că tot îi dați cu tineretul ăsta. Și eu sunt
tânăr, așa că nu sunt un moș și nu înteleg ce vreți! Vreți să îl dăm cui să îl
administreze? Ce înseamnă tineret în accepțiunea dumneavoastră? Noi o facem
din rațiuni pur economice nu numai administrative, pentru că Centrul Cultural
„Teodor T. Burada“ nu înseamnă că dacă va fi Centru Cultural „Teodor T.
Burada“, vezi doamne, tineretul nu va avea acces la Centrul Cultural, cum greșit
ați încercat sau în mod eronat ați încercat să insinuați pe aici, că tineretul nu va
mai avea acces.
Domnule, noi am pus această reorganizare practic prin absorbția Direcției
de Film cu tot ceea ce însemnă, pe de o parte ca să reducem, din punct de vedere
al numărului de personal, pentru că intenția noastră este să câstigăm un anumit
număr de posturi care, nu știu dacă dumneavoastră știți dar este limitat la nivelul
instituțiilor din subordine și la nivelul Consiliului județean ca sumă. Și având în
vedere că în cursul anului trecut, tot prin hotărâri ale Consiliului județean, s-a
suplimentat numărul de posturi la instituțiile de cultură, astfel încât să-și
desfășoare activitatea sau să-și dinamizeze activitatea culturală, așa și aici noi
am dori ca prin numărul de posturi pe care le caștigăm, mă refer doar posturi
strict administrative aici, prin această absorbție, să caștigăm un număr de locuri
astfel încât să reînființăm ansamblul folcloric „Brâulețul“ sau cum îl vom numi,
vom vedea.
Deci, noi am avut discuțiile acestea, am discutat cu colegii consilieri. Eu
am înțeles, dumneavoastră aveți alte pârghii după ce vom vota sau nu vom vota
hotărârea de consiliu.
Eu ca inițiato nu retrag acest proiect de hotărâre, pentru că mi se pare în
primul rând nepoliticos să veniți, să vă treziți în ședința de consiliu, și asta
pentru că noi suntem destul de toleranți și vă permitem să spuneți orice aici.
Ar fi bine să mergeți acasă să vă faceți temele. Veniți, discutați la nivelul
Consiliului județean, cu conducerea Consiliului județean. Vă invit la Comisia
de cultură a Consiliului județean, să veniți să discutați cu dânșii, pentru că acolo
sunt specialiști, este d-na Magiru, este dl. prof. Panait, este d-na profesoară
Gheorghe. Deci, veniți și discutați. Pentru că toate lucrurile să știți că se fac
după un algoritm nu se fac așa cum ne trece nouă prin cap.
Eu am înțeles, aveți o idee, eu vă multumesc. Ca inițiator, încă odată spun,
nu retrag proiectul de pe ordinea de zi. Este o propunere pe care o supun
aprobării.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru. 2 voturi împotrivă(PNL).
D-na Andrei Mihaela: Îmi permiteți, domnule președinte?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Da, doamnă consilier, cum să nu vă permit.
Vă rog.
D-na Andrei Mihaela: Vis a vis de situația pe care ați făcut-o cetățeanului care
a ales să vorbească în plenul Consiliului județean, eu consider că este lăudabilă
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inițiativa dumnealui, pentru că ar trebui mult mai mulți cetățenii din județul
Constanța și din orașul Constanța să poată să facă acest lucru. Domnule
președinte trebuie să încurajăm astfel de inițiative.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Da doamnă, îi încutajăm. Eu încurajez orice
inițiativă, tocmai de aceea la un punct anterior ați votat, la inițiativa colegului
dumneavoastră dl. Măndilă, înființarea acestui Consiliu Consultativ al
Tineretului. Da? Și dacă stiți bine, ca urmare a unor discuții, o să vedeți că pe
ordinea de zi este și Consiliul Consultativ. În ceea ce privește discuțiile vis a vis
de relația cu societatea civilă, reprezentanții anumitor ONG-uri, noi apreciem
această deschidere, dar s-o facem într-un cadru organizat și cu mai mult bun
simț.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil pentru perioada 20142019, aprobat prin HCJ nr.400/2013.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale conform
Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele
şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2016 finanţate din bugetul
Consiliului Judeţean Constanţa.
Vroiam să vă spun, o să vedeți în expunerea de motive, se diminuează
valoarea lucrărilor la Capitolul II cu suma de 5.040.000 lei și se suplimentează,
dar cu 150.000 lei Amenajarea și întreținere căilor de acces, aleilor și
platformelor la oboare, localitatea G-ral Scărișoreanu.
De asemenea, Capitolu I cheltuieli curente Monitorizarea controlului
mijloacelor de transport (AVCT), cu suma de 150.000 lei.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 23 voturi pentru. 11abțineri(grupul PNL).
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Dl. Ciucă Nicolae: Vreau să vă întreb, la acest capitol, intră și vestitul drum
Cogealac-Râmnic?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Da! Este în program, nu l-am scos! Am scos
doar DJ 393 de la Pecineaga pentru că s-a finalizat. El era în programul
Consiliului județean, s-a finalizat prin PNDL cu bani de la bugetul de stat, și
prin urmare l-am scos din program. Este, rămâne în program, nu se scoate. Vă
mulțumesc.
Deci, 11 abțineri.
D-na Belu Mariana: Toată lumea, inclusiv dl. Ciucă a votat împotrivă. Da, 23
voturi pentru și 11voturi împotrivă(grupul PNL).

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului colectiv de muncă al
angajaţilor din cadrul Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2016 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
22. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului Consultativ de pe lângă
Consiliul Judeţean Constanţa.
Aici, imediat o să vă dau cuvântul. Urmare a discuțiilor pe care le-am avut
cu unii reprezentanți ai ONG-lor am convenit să ne facă anumite propuneri. Din
viitorul Consiliu Consultativ, propunerea este să facă parte viitorul președinte al
Consiliului județean, 3 consilieri județeni pe care-i va numi în noul Consiliu
judetean, dl. Iulian Gropoșilă, dl. Toma Cristian Mihai, dl. Constantin Grosu și
d-na Elena Conta, reprezentând Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii,
BNS- Filiala Constanța, UJCNSRL FRĂȚIA- Filiala Constanța, Patronatul
Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri Constanța, stați puțin că nu am
pag. a 2-a în dosar. Sunt și reprezentanții ONG-urilor, pentru că așa am stabilit.
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Eu propun să îl lăsăm de o parte, până aduce și pagina a 2-a. Citim și în
urma propunerilor vom vota varianta finală cu completarea, da?
Trecem la proiectul nr.23.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între
Judeţul Constanţa – Consiliul Judeţean Constanţa şi Asociaţia Civilă de Prim
Ajutor şi Intervenţie la Dezastru.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui delegat care să facă parte din
Comisia de analiză a contestaţiilor privind recrutarea/încorporarea, constituită la
nivelul Centrului Militar Zonal Constanţa.
Există o solicitare din parte Centrului Militar Zonal Constanţa, propunerea
noastră este dl. Nițescu George Bogdan, care să facă parte din acestă comisie.
Aveți buletinele de vot, v-aș ruga să votați. Noi trecem la următorul punct, până
când se numără voturile.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
25. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al
Judeţului Constanţa în domeniul public al Judeţului Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei anuale a Judeţului
Constanţa aferentă anului 2016, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Sud – Est pentru Situaţii de Urgenţă.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei Judeţului Constanţa aferentă
anului 2016, la bugetul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Dobrogea”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
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D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Constanţa la
Constituirea Asociaţiei INOMAR CLUSTER.
Este un proiect făcut împreună cu Asociația Oamenilor de Afaceri din
Mamaia, cu Universitatea Ovidius.
Dl. Crușoveanu Marian: Care este scopul acestei asociații?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Scopul este de a înființa niște instituții care să
poată să atragă fonduri europene necesare dezvoltării activității în turism. În
primul rând ei pot accesa pentru formare profesională, pentru dezvoltare rețele și
așa mai departe. Noi am fost de acord, practic suportul tehnic îl va acorda
Universitatea Ovidius, prin facultatea de resort.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
Contribuția județului este de 500 lei, trebuia trecută acolo, este modică,
astfel încât să venim în sprijin să le crească punctajul, având în vedere că este și
județul asociat. Practic acesta este singurul motiv real. Vă spun imediat cine face
parte: Camera de Comerț Industrie, Navigație și Agricultură, Universitatea
Ovidius, Asociația Patronală Mamaia, Consiliul Județean Constanța, Project
Management Solution SRL, Covasna Estival 2002 SA, Montana Press SRL,
Epic Web SRL, Bueno Comp SRL, Fati Internațional Company SRL, Asociația
Română – Dacia Casa Noastră, Dogaru Rariana Ioana, Enache Stănica.
Așa sunt formate din ONG-uri, noi doar le-am dat acordul, pentru că
având în vedere că este și Consiliul județean o să aibă un punctaj mai mare astfel
încât să poată accesa fonduri europene.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
29. Proiect de hotărâre privind avizarea Studiului de Oportunitate pentru
fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului
public de salubrizare pe teritoriul judeţului Constanţa în cadrul proiectului
“Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Constanţa”- SMIS –
CSMR 48462.
Este vorba de programul integrat de deșeuri al județului Constanța. La ora
actuală Etapa I, care însemnă închiderea gropilor neconforme și achiziționarea
de echipamente necesare unui serviciu de calitate, precum și construirea stațiilor
de sortare și unei stații de depozit. Sunt finalizate. Urmează ultima fază în care
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trebuiesc aprobați anumiți indicatori pentru scoaterea la licitație a serviciului
propriu-zis. În primul rând colectare și transport și în al 2-lea rând sortare și
depozitare.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Revenim la proiectul nr.22 și ne cerem scuze.
Continuăm :
Art.1. Se constituie Consiliul Consultativ pe langă Consiliul Județean Constanța
care va funcționa în următoarea componență:
- Președintele Consiliului Județean Constanța
- 3 consilieri judeteni, Consiliul Județean Constanța
- Iulian Gropoșilă - Patronatul Intreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța
- Toma Cristian Mihai - Blocul Național Sindical – Filiala Județeană Constanța
- Constantin Grosu - U.J.C.N.S.L.R. – FRAȚIA – Filiala Constanța
- Elena Coanda - Patronatul Național al Femeilor de Afaceri din IMM-uri
- Ionică Bucur - Centrul Regional de Resurse pentru Organizații
Neguvernamentale CENTRANS
- Petre Cosmin Bârzan - Centrul pentru Resurse Civice
- Caraignat Ion – Confederația Națională Sindicală “Cartel ALFA” – Uniunea
Sindicală Teritorială Filiala Constanța
- Gheorghe Gheordănescu - Sindicatul Asistenței Sociale și Protecției Copilului
Constanța – S.A.S.P.C.
- Crîngașu Ion – Asociația Strategia Dezvoltării României – Regiunea
Dobrogea.
Practic, aceasta este comisia, am înțeles, am luat act, există un
amendament al colegului nostru dl. Crușoveanu, vă rog să menționați în
procesul verbal. Cuprindem și un reprezentant al Camerei de Comerț, acesta
urmând a ne fi nominalizat ulterior. Și dl. profesor Panait care spune un
reprezentant al studenților.
Eu fac mențiunea următoare: eu zic să-l votăm așa cu un reprezentant al
CCINA și un reprezentant la studenților. Noi o să le comunicăm și în ședința
viitoare o să nominalizăm persoana care va face parte. Pentru că noi cu forța nu
știu dacă putem să-i punem. Trebuie să ne nominalizeze. Vă rog.
Dl. Măndilă Gheorghe: Dacă tot constituim Consiliul Consultativ al
Tineretului, studenții trebuie să fie acolo. Nu este mai corect așa?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Corect. Eu am supus votului propunerile care
s-au făcut. Să fie la Consiliul Consultativ al Tineretului. Bun. Noi l-am votat.
Avem și un regulament acolo, eventual, nu avem voie conform regulamentului
să revenim la un proiect de hotărâre în aceeași ședință, dar vă promit...
Dl. Crușoveanu Marian: Supuneți la vot cu acest amendament al CCINA.
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Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: De la CCINA o să includem un reprezentant
urmând să ne comunice CCINA reprezentantul după care o să supunem din nou
votului dumneavoastră.
Ideea a fost așa, noi am pus reprezentantul celor care ne-au solicitat, nu
puteam să-i punem noi cu forța. Am înțeles, o să avem o corespondență cu
CCINA, îl completăm într-o ședință următoare, că nu este bătut în cuie. Să dea
Dumnezeu, să funcționeze, și să aibă rezultate astfel încât opinia publică să fie
informată din timp. Vă mulțumesc.
Dl. Panait Cornel: Domnule președinte, dar de la studenți de ce nu?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Ba da, și de la studenți. Deci, atenție! poate să
fie de la studenți și colo și colo. Pentru că, Consiliul Consultativ, aici cu
probleme de ONG este în regulă, și cu alte probleme de transparență decizională
de ceea ce înseamnă consultarea pentru anumite măsuri și anumite proiecte în
viitor și poate să facă parte și de la consiliul tineretului. Noi le facem o dublă
invitație ca să fie totul în regulă.
Dl. Panait Cornel: Eu vreau să vă spun că astăzi, Liga Studenților m-a căutat și
m-a rugat să intervin pentru ca un membru al comunității studențești să facă
parte din acest consiliu.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Prindem și un reprezentant al comunității
studențești și o să prindem și la tineret. O să le facem comunicare.
D-na Belu Mariana: O secundă. Deci, noi am avut o dezbatere publică și am
solicitat timp de 5 luni de zile societății civile să trimită reprezentanți. CCINA
nu a dorit, pentru că altfel putea să vină să spună. Din partea Ligii Studenților nu
știu cine este și cine solicită. Domnul rector nu cred că reprezintă Liga
Studenților.
Dl. Crușoveanu Marian: Camera de Comerț ne-au solicitat nouă, mi-au
solicitat mie, doamna Secretar.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Bun. Haideți ca să simplificăm, vă rog dl.
Măndilă.
Dl. Măndilă Gheorghe: Nu putem obliga. Dacă doresc să trimită pe cineva,
bine.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Deci, ascultați-mă puțin! nu este nicio
problemă! din punct de vedere birocratic noi trebuie să avem numele.
Propunerea mea este să votăm în actuala formă, urmând ca până la următoarea
ședință, eu de mâine inițiez corespondență, să ne transmită și completăm la
hotărârea de astăzi cu reprezentanții. Eu am înțeles să mă adresez direct și să
solicit CCINA și Ligii Studenților sau, la nivel județean, bănuiesc că există o
organizație, dacă nu, să trimitem și la Universitatea Ovidius și la UMC, că nu ne
deranjează că sunt 2. Cu cât mai mulți cu atât mai bine, astfel încât, să acoperim
o arie mai mare, și la o ședință următoare, o să supunem aprobării
dumneavoastră, cu completarea celor 2 comitete consultative.
Prin urmare, vom vota comitetul consultativ cu forma actuală, și vom
completa data viitoare.
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Dl. Crușoveanu Marian: Dar de ce nu adăugăm un amendament acum?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: O să îl adăugăm data viitoare. Eu am înțeles,
dar trebuie să adăugăm persoana. Din punct de vedere procedural, nu putem să
completăm „o să vedem persoana“. Trebuie persoana să o nominalizăm în
ședință. Oricum venim cu o hotărâre de consiliu pentru persoană și atunci
completăm hotărârea respectivă.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Și eu vă spun, că mâină, mă angajez să
demarez corespondența.
Rezultatul votului este: 27 voturi pentru și 4 voturi nule pentru reprezentantul
Nițescu George Bogdan. Vă rog să consemnați rezultatul.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de
Salubrizare pentru aria de operare a UAT-urilor membre ADI Dobrogea în
judeţul Constanţa în cadrul proiectului “Sistem de Management Integrat al
Deşeurilor în judeţul Constanţa”- SMIS –CSMR 48462.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a
“Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, respectiv a
activităţilor de operare a depozitului ecologic, staţiei de sortare, staţiei TMB –
Tortoman, Judeţul Constanţa”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a
“Contractului de delegare a serviciului de salubrizare respectiv operarea staţiilor
de transfer – Hârşova şi Deleni judeţul Constanţa”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
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33. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Monea
Romică Gabriel pentru minora Monea Rebeca Maria.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
34. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Simion
George.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
35. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Damu
Daniel.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
36. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Anastase
Loredana pentru minorul Starovici Matei-Ştefan.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
37. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Ţigănilă
Ionela pentru minorul Cocoş Liviu-Andrei.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
38. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tânărului
Tămâianu Marius.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
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39. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar tinerei Ulmanu
Aurelia Angela.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
40. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/kg de masă verde
obţinută de pe pajişte, la nivelul Judeţului Constanţa pe anul 2016.
Este exact ca prețul mediu pe care îl aprobăm la cereale, nouă ne vine
comunicarea de la Direcția Agricolă, dar procedura este să se aprobe de către
Consiliul județean.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Constanţa pe anul 2016.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
42. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din T.V.A, pe anul 2016 pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
43. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, a proiectelor de
infrastructură şi a programelor cu finanţare nerambursabilă pe anul 2016.
Este vorba strict de drumurile comunale. Pentru că noi, la județ, am alocat
sume suficiente pentru întreținerea drumurilor comunale. Am avut o consultare
cu absolut toate primăriile, aveți anexa, totalul este de 8.144.000 lei, bani care
provim exclusiv din TVA, de la bugetul de stat.
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- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
44. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritorialea
procentului de 20% din sume defalcate din T.V.A, pe anul 2016 pentru
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru proiecte de infrastructură.
Banii vin tot de la bugetul de stat și sunt numai pentru UAT-uri, ca urmare
a solicitărilor de la toate primăriile care au avut proiecte cu finanțare europeană,
pentru finalizare. Noi am aprobat în decembrie, cu votul dumneavoastră,
solicitările care au fost. Cei care nu s-au încadrat anul trecut în decembrie,
pentru că anul trecut în decembrie am primit niște sume de bani pentru așa ceva,
exact în ordinea în care au rămas le-am propus pentru ședința de astăzi. În urma
consultărilor avem 19 localități, totalul este de 3.250.000lei.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Proiectul nr.45 o să vă rog să îl votăm ultimul,
pentru că avem și ordine suplimentară.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
46. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Consiliului Consultativ pentru Probleme de Tineret.
Este inițiativa domnului Măndilă, așa cum vă spuneam. Cu mențiunea că
îl vom completa cu reprezentanții studenților, eventual 2.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
47. Proiect de hotărâre privind însuşirea Studiului de oportunitate pentru
închirierea obiectivului „ Centru de excelenţă în turism şi servicii Tomis”.
Este vorba de centrul pe care Consiliul județean l-a construit pe str.
Titulescu. Ca să putem să îl dăm în folosință, celor care se încadrează conform
proiectului, să folosească acel spațiu, a trebuit să facem un studiu, pe care îl
avem gata astăzi. Care stabilește clar care va fi plata pe mp.
Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
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D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
48. Proiect de hotărâre privind însuşirea Studiului comparativ şi de evaluare
tarife utilizare pentru obiectivul “ Pavilion Expoziţional Constanţa”.
Anual, trebuie actualizate, avem studiul făcut. Ce vroiam să vă spun este că noi
am inițiat un studiu de oportunitate, este aproape gata, cred că în ședința viitoare
el vă va fi supus. Studiul de oportunitate este cu privire la concesionarea
Pavilionului. Noi l-am comandat. Noi Consiliul județean am aprobat acest studiu
și la ședința următoare va fi adus cu siguranță. Am primit asigurări că va fi gata
în maximum două săptâmâni. Vă rog, domnule consilier.
Dl. Măndilă Gheorghe: Domnul președinte, spuneți-ne, că eu nu am văzut la
comisie ieri, proiectul nr.48, despre ce este vorba?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Este vorba de tarifele pe care noi le-am
aprobat și au fost actualizate. Diferențele sunt undeva între 1-3% cel mult,
creșterile sunt nesemnificative.
Dl. Măndilă Gheorghe: Și, referitor la studiul care ni se va prezenta în două
săptămâni, se merge în continuare pe concesionarea Pavilionului Expozițional?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Păi studiul ne va spune dacă este sau nu este
oportun, și o să îi invităm să ne și explice anumite chestiuni din studiu.
Dl. Măndilă Gheorghe: Bun. Și îi așteptăm și la comisie.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Cu siguranță vor veni la comisie.
Dl. Măndilă Gheorghe: Ați luat în calcul acum câteva ședințe construcția unui
aquadrom undeva pe lângă Pavilion.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Da. Ce vreau să vă spun estă că am obținut
terenul de la Primăria Constanța, cred că de vreo trei săptămâni sau două
săptămâni, la o ședință anterioară, de aceea s-a întârziat și cu acest studiu cu
tarifele, pentru că era o situație neclară cu terenul.
Dl. Măndilă Gheorghe: Concluzia care este?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Concluzia este că o să vedem ce vom face
acolo.
Dl. Măndilă Gheorghe: Dacă tot ați inițiat acest proiect și Doamne ajută să se
și finalizeze, mai avem nevoie de concesionarea Pavilionului Expozițional?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Dacă din studiu reiese că este nevoie.
Dl. Măndilă Gheorghe: Este făcut pentru Pavilion doar dacă nu s-ar mai
construi nimic.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Dacă nu s-ar mai construi nimic. Corect. O să
vedem, așa a fost discuția la început.
Din discuțiile preliminare pe care le-am avut, dar este bine să așteptăm
studiul, se pare că rezultatul va fi că nu recomandă să se concesioneze, dar vom
vedea. Să-l vedem pe masă și îl discutăm.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
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D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
49. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de ordine interioară
pentru “Pavilionul Expoziţional Constanţa”, imobil aflat în domeniul public al
judeţului.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Crușoveanu Marian: Domnule președinte, câteva detalii.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: În primul rând, că aveam un regulament și
pentru spațiul de afară, care nu-l mai folosim, așa au fost recomandările celor de
la DSV. Știți că se comercializau anumite produse, nu era apă, nu se îndeplineau
condițiile, și ni s-a pus în vedere că vom fi amendați dacă mai continuăm, și am
retras toată activitatea. Am rămas doar cu meșteșugarii și cu florile, dacă ați
văzut, că ele nu necesită o anumită activitate. Plus că, conform studiului de
actualizare, vis a vis de anumite chestiuni, în regulament s-au modificat și
anumite chestiuni care țineau de cuantum. Adică, că trebuie plătit în avans, că
trebuie rezervat și așa mai departe. Chestiuni strict de funcționare. Vă
mulțumesc.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
50. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea unui imobil pentru sediul Direcţiei
Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Constanţa.
Direcţia Publică Judeţenă de Evidenţă a Persoanelor, funcționează la etj.3,
tot etajul, din Consiliul județean. Având în vedere că ei au program cu publicul,
foarte deschis, ținând cont de faptul că la ora actuală spațiul a devenit impropriu,
pentru că, conform noilor reglementări ei ar trebui să aibă arhiva la îndemână. Ei
lucrează cu arhiva în birou, spațiul a devenit impropriu, mă refer aici la ce
înseamnă rezistență și așa mai departe.
Prin urmare, am venit cu acest proiect, vă solicităm să demarăm procedura
achiziționării unui imobil care să aibă acest specific, să degrevăm puțin. Și așa
suntem într-o criză de spațiu la nivelul Consiliului județean, și să se poată
desfășura activitatea cu publicul, să nu mai tranziteze tot Consiliul județean cei
care au nevoie la Direcţia Publică Judeţenă de Evidenţă a Persoanelor. Vă rog.
Dl. Măndilă Gheorghe:
Domnule președinte, avem atâtea spații, am avut atâtea spații, nu era mai bine
dacă renovam unul?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Stați să vă răspund și îmi puneți și alte
întrebări. Deci, noi nu avem spații. Ca să ne înțelegem. Nici nu am înstrăinat
spații. Activitatea Consiliului județean s-a amplificat, avem și aceste asociații de
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dezvoltare intercomunitară care trebuie să își desfășoare activitatea, pentru că
discutăm aici de două proiecte extrem de mari, și am considerat că din spațiile
pe care noi Consiliul județean le avem, noi înafară de acest spațiu și de L4 nu
mai avem niciun spațiu. Iar la L4 avem direcții ale Consiliului județean care
funcționează și la etaj sunt garsoniere de serviciu. Consiliul județean are spații
dar în sensul de instituții de cultură cum sunt muzeele și așa mai departe, nu
avem spații de birouri.
Dl. Măndilă Gheorghe: De cât spațiu ar fi nevoie? și parcare?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
Ne-am gândit că ar fi nevoie de 1200mp.
Parcare trebuie să existe, altfel nu poate să fie instituție.
Dl. Măndilă Gheorghe: Cam ce sumă ar trebui?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Noi avem sume suficiente la capitolul
investiții. O să se facă o licitație, o să se facă întâi un SF, un caiet de sarcini și
așa mai departe.
Dl. Măndilă Gheorghe: Cred că va intra în sarcina următorului consiliu.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Categoric. Păi trebuie să îl facem că avem
nevoie. Eu nu m-am gândit că mă voi ocupa eu sau nu mă voi ocupa eu. Acum
doar demarăm ca aparatul de specialitate să facă procedurile.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
51. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului
Raboveanu Silviu pentru minora Raboveanu Diana.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
52. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Rasim
Ghiulser.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate
la 31.12.2015 ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa.
Trebuie să votăm acest proiect ca să poată fi depus la finanțe. Vreau să vă
spun în linii mari, raportul de gestiune arată o pierdere de 16.046.765 lei la
nivelul anului trecut. Cred că se impune precizarea, raportul a fost întocmit de
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către administratorul judiciar, avem aici și administratorul special. Aceasta este
situația reală. Nici măcar nu avem cum să contestăm.
Eu am avut temerea aceasta de la multe ședințe anterioare, când fostul
director al RAJDP se prezenta în fața noastră și ne spunea că deși nu a fost
sprijinit este pe plus și are profit regia. Eu știam că este altul adevărul. Astăzi
când discutăm regia este în insolvență, are administrator judiciar, are
administrator special și își desfășoară activitatea după un plan bine stabilit.
Dl. Măndilă Gheorghe: Domnule președinte, anul trecut s-a ales noua
conducere, ne puteți spune și nouă, a redus ceva din pierdere, în cele 4-5 luni de
mandat pe 2015?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Eu aș propune, pentru că este în sală
administratorul special, care a fost numit, să vină în față și să ne răspundă la
anumite întrebări, pentru că regia, până la urmă, chiar dacă noi Consiliul
județean nu avem voie să ne amestecăm în managementul și în conducerea
regiei, până la urmă este regia noastră. Vă rog, domnul administrator special, dl.
Stan, veniți aici.
Dl. Măndilă Gheorghe: Doresc să îl întreb pe scurt pe dl. administrator special
dacă în momentul noii conduceri s-a redus pierderea? Fiindcă dacă a rămas cu
ea pe loc sau a mărit-o, nu am făcut nimic.
Dl. Stan Virgil: Din septembri când a fost numit noul consili am redus
pierderea cu 25%.
Dl. Măndilă Gheorghe: Prin ce măsuri?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
Prin reducerea cheltuielilor materiale,
reducerea cheltuielilor cu prestările de servicii, reducerea cheltuielilor cu
amortizarea, am redus și amenzile și penalitățile. Personalul, acum am reușit să
îl reducem cu 27%. Acum se vede, după un trimestru. La momentul actual
avem o creștere cu 10 %, o micșorare a cheltuielilor cu 26% față de trimestrul
trecut în 2015 și micșorarea cheltuielilor cu salariile cu 27%, efectiv. Aceasta
este situația la ora actuală.
Toată activitatea este supravegheată de comitetul creditorilor și de
administratorul judiciar.
Dl. Măndilă Gheorghe: Această situație financiară pentru ce este necesară?
Dl. Stan Virgil: Pentru depunerea la ANAF.
Dl. Măndilă Gheorghe: Și trebuie să o votăm noi?
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Așa este procedura, trebuie aprobată de
Consiliul județean că este regia autonomă.
Dl. Măndilă Gheorghe: Putem să votăm împotrivă.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Dacă votăm împotrivă, ea nu va putea fi
depusă și primesc penalități că nu depun.
Dl. Măndilă Gheorghe: Cifrele nu se schimbă.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Cifrele nu se schimbă, asta este procedura
pentru că este regia noastră. Aceasta este legislația. Să știți că și eu sunt
nemulțumit pentru că la un anumit moment poate că s-ar fi impus o implicare a
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Consiliului județean în activitatea regiei, dar tocmai pentru că nu am avut voie
pe legislație nu am făcut-o. Acesta este adevărul, cifrele nu se schimbă, eu nu
imi fac decât datoria.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru. 3 abțineri. 1 vot împotrivă.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
Acum, oricum toată acțiunea și toată activitatea este supravegheată, cum
spune și dl. administrator special, de către comitetul creditorilor, prin urmare nu
se mai poate face decât ce este scris.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării bunuilui imobil-teren în
suprafaţă de 3.734 mp - din domeniul public al Comunei Lumina şi
administrarea Consiliului Local Lumina în domeniul public al Judeţului
Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa, în vederea
derulării Proiectului “ Îmbunătăţirea accesului între E60 şi Platforma Industrială
Năvodari prin modernizarea căii rutiere”.
Este vorba de programul desfășurat prin zona metropolitană, Consiliul
județean este parte, cu finanțare din fonduri europene, pentru lărgirea tramei
stradale până la ieșirea la rondul de la Lumina.
Întrucât, în proiectul vechi, drumul trecea peste niște conducte ale
COMPET-ului, nu s-a obținut avizul de la COMPET, și Primăria Lumina ne-a
pus la dispoziție alt teren care ocolește practic conductele de la COMPET. Prin
urmare o să luăm în administrare doar pentru a implementa proiectul. O luăm în
proprietate pentru că trebuie implementat proiectul.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
55. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei lunare a Judeţului
Constanţa – Consiliul Judeţean Constanţa la bugetul de venituri şi cheltuieli al
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă – Canal Constanţa”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
56.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță,
asistență și reprezentare juridică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
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Protecţia Copilului Constanţa și împuternicirea conducerii Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului pentru semnarea acestui contract.
Valoarea contractului, onorariul, este de 1000 lei pe dosar. În general
autoritățile publice locale nu își plătesc obligațiile către DGASPC. De fapt nicio
autoritate nu și-a plătit și pe marea majoritate i-am dat în judecată și îi obligăm
să-și plătească. Autoritățile beneficiază de serviciile direcției și nu plătesc. Și
este nevoie de încheierea unui astfel de contract.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru.

Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir:
45.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Judeţean pe anul 2016.
Ca urmare a tuturor modificărilor apărute în buget, ca urmare a votului
dumneavoastră, a tuturor proiectelor.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru. O abținere.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Înainte de a încheia ședința, aș vrea să
mulțumesc public tuturor consilierilor județeni pentru sprijinul pe care mi l-au
acordat în desfășurarea, spunem noi, în bune condiții a activității Consiliului
județean în această perioadă în care tot prin votul dumneavoastră am fost
mandatat să conduc ședințele de Consiliu județean, să coordonez activitatea
Consiliului județean. Încă odată vă mulțumesc.
Vă doresc tuturor o zi plăcută în continuare. Celor care candidează din
nou pentru o funcție la Consiliul județean, le urez succes!
Vreau să mulțumesc și presei pe această cale pentru modul în care a
prezentat activitatea Consiliului județean, care de multe ori este o activitate nu
neapărat care să impresioneze sau care să scoată ceva în evidență foarte mult.
Practic, activitatea Consiliului județean așa cum este prevăzută ea și în legea
administrației publice locale, și așa cum o simțim și noi, este o activitate de
rutină și care prin instituțiile pe care le are în subordine trebuie să o facă.
Sincer, vreau să vă spun, că deși au existat și anumite răutăți de-a lungul
timpului, în general nu am simțit ostilitate din partea niciunui consilier județean.
Aș vrea să cred, că cel puțin, așa cum eu sunt convins, pentru că m-a preocupat
să pun lucrurile într-un cadru normal, relativ normal, sper ca în această prioadă
cât am condus Consiliul județean să fi și reușit. Cred că unul din merite este și al
plenului Consiliului județean care m-a susținut cred că în 120% din inițiativele
pe care le-am avut.
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Încă odată vă mulțumesc și vă doresc succes în continuare, indiferent de
activiatatea pe care o veți desfășura. Înainte să închei ședința, dl. Ciucă, vă rog.
Dl. Ciucă Nicolae: Am rugămintea, că aș vrea să vin cu propunerile care le-am
avut acum un an de zile și nu am reușit să le rezolv. În primul rând nu mai
vorbesc de drumul de la Râmnic dar echipa de a rezolva, de a verifica grupurile
sanitare în școlile din județ...
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Să știți că am inventariat împreună cu o
comisie care s-a constituit la nivelul Prefecturii, s-au inventariat aceste probleme
care apar în mod inerent. Să știți că unele măsuri sigur sunt prinse în bugetul
județului. De exemplu, s-a constatat iminenta achiziționare de frigidere, astfel
încât unde nu sunt frigidere, unde este programul lapte și corn să li se asigure.
Dl. Ciucă Nicolae: Asta vroiam să spun.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: S-a și făcut, s-au prins. Și să știți că inițiativa
sigur a pornit de la dumneavoastră, și nu ne este rușine să o recunoaștem, pentru
că s-au inventariat problemele la fiecare școală. Acum, dacă s-au și rezolvat... să
știți că școlile sunt în administrarea UAT-urilor. Prefectura a ținut sub
observație.
Dacă o să vă uitați pe site-ul Consiliului județean la proiecte de hotărâri
unde s-au repartizat anumite sume, multe sunt pentru grupuri sanitare la școli că
nu erau, multe sunt pentru finalizarea unor lucrări și așa mai departe. Într-un fel
sau altul s-a pornit. Apa este cea mai importantă.
Dl. Ciucă Nicolae: Apa din școli, adică ce vreau eu spun, echipele acestea
totuși să aibă specialiști să știe ce vor, ce controlează, și cum poate să îi ajute
pe oamenii de acolo.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Controlul nu poate să îl facă decât
reprezentanții de la DSPC ...
Dl. Ciucă Nicolae: Și DSV.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Și DSV, am discutat și cu doamna, și i-am
cerut mai multă vigilență. La ceea ce s-a întâmplat în ultimul timp prin spitale,
din păcate, eu cred că v-a trezi un semnal de alarmă, inclusiv la direcțiile de
sănătate publică, în ceea ce privește controlul la școli. Că nu este nevoie să se
întâmple, Doamne ferește, vreo nenorocire, ca să ne trezim că trebuia să luăm
niște măsuri.
Dl. Ciucă Nicolae: Asta vroiam să vă spun, că atunci când am făcut propunerile
acestea, le-am făcut și pentru verificarea stadiului de igienizare în spitale. Ca
acum, să vedem, că un ministru este înlăturat... poate nu din neglijență.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Domnule consilier, asta este. Eu am înțeles.
Să știți că noi le-am transmis, și exact așa este scris în adrese, că la inițiativa
domnului consilier Ciucă Nicolae, acesta este adevărul! Vă rog.
Dl. Ciucă Nicolae: Deci, asta vroiam, ca aceste echipe să funcționeze de acum
în colo. Adică, dacă tot ați făcut, foarte bine, vă felicit, dar să rămână.
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O altă propunere pe care o am, pentru a rezolva problemele județului,
trimestrial, Consiliul județean să aibă întâlnire cu parlamentarii din Constanța,
indiferent de partid, pentru a promova programe în Parlament.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Domnule consilier, eu vă mulțumesc. Să știți
că eu mă întâlnesc cu parlamentarii, săptămânal nu trimestrial.
Dl. Ciucă Nicolae: Nu, cu noi!
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Problema este rezultatul. Am înțeles, să îi
invităm la un plen al Consiliului județean.
Dl. Ciucă Nicolae: Exact.
Dl.Cristinel-Nicolae Dragomir: Este o idee foarte bună, păcat că nu mi-ați dato mai demult, că v-o furam, și o făceam până acum.
Bun. Vă mulțumesc încă odată domnule Ciucă. O zi bună vă doresc!
Declar ședința închisă.

X
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