CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Nr. 11240/04.05.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28.04.2017 la ședința ordinară a Consiliului Județean
Constanța
Şedinţa ordinară a fost convocată de către Domnul Țuțuianu Marius Horia
- Președinte al Consiliului Județean Constanța, astăzi, 28.04.2017, 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 Țuțuianu Marius Horia - Președinte al
Consiliului Județean Constanța, Domnul Palaz Claudiu-Iorga - Vicepreşedinte al
Consiliului Judeţean Constanţa, Domnul Learciu Dumitru-Daniel Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa, Doamna Belu Mariana Secretarul Județului Constanța, consilieri judeţeni, managerii instituțiilor
subordonate Consiliului Județean Constanța, directorii direcţiilor de specialitate
din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Constanţa.
De asemenea, în sală sunt prezenți reprezentanți mass media.
Sunt absenți următorii consilieri județeni: domnul Bizineche Adrian,
domnul Dragomir Nicolae Cristinel, domnul Memiș Baiazid, doamna Nedelcu
Sabrina Maria.

X

Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din proprietatea
publică a judeţului Constanţa în proprietatea publică a unităţii administrativteritoriale Oraşul Eforie şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Eforie.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil aflat în proprietatea
publică a judeţului Constanţa, din administrarea Consiliului Judeţean Constanţa
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia.
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Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Judeţului Constanţa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Dobrogea”.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Programului judeţean de
înfiinţare a unor pepiniere silvice din judeţul Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte : Palaz Claudiu Iorga.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform
Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport
S.C. FLAVIU TRANSCOM S.R.L.
Iniţiator : Vicepreşedinte : Palaz Claudiu Iorga.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform
Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport
S.C. STEVANS IMPEX SERVICE S.R.L.
Iniţiator : Vicepreşedinte : Palaz Claudiu Iorga.
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Inspectoratului Şcolar
Judeţean Constanţa a Sălii de Expoziţie a Pavilionului Expoziţional Constanţa în
perioada 18-19 Mai 2017 pentru desfăşurarea „Târgului Ofertelor
Educaţionale”.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga.
8. Proiect de hotărâre privind completarea HCJ 71/2017 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, listei de investiţii, organigramei şi statului de
funcţii pe anul 2017 pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.
Burada”.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului
„FESTIVALUL BERII – Ediţia 2017”, de către Centrul Cultural Judeţean
Constanţa „Teodor T. Burada”.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din
fondurile bugetului judeţean.
Iniţiator : Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.
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11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Bîrsu
Mihaela pentru minorul Bîrsu Luca Ioan.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Ioniţă
Alexandru Eduard pentru minora Ioniţă Luiza Ramona.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Bodea
Robert Florin pentru minora Bodea Bianca-Elena.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de
Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „ Sfântul Apostol
Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi chltuieli şi a
listelor de investiţii pe anul 2017 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „
Sfântul Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017, listelor de investiţii. organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul
Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuţiilor funcţiei de administrator
public, a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de către
administratorul public, a contractului-cadru de management, a criteriilor şi
procedurii de selecţie a candidaţilor şi a regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator public la
nivelul judeţului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
18. 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 achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanţare lacală,
pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
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19. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
procentului de 20% din sume defalcate din TVA pentru achitarea arieratelor,
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură, care necesită cofinanţare locală, pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
20. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din TVA, pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
21. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile a Fundaţiei
Judeţene pentru Tineret Constanţa, formulată împotriva HCJC nr.82/31.03.2017
Iniţiator : Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de
stare civilă şi evidenţă a persoanelor prestate de către Direcţia Publică Judeţeană
de Evidenţă a Persoanelor Constanţa însoţit de rapoartele comisiilor de
specialitate.
Iniţiator : Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei speciale
pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
Judeţului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.
24. Proiect de hotărâre pentru completarea HCJC nr.82/31 Martie 2017 privind
desemnarea unui reprezentant în Comisia de evaluare, supraveghere şi control a
activităţii Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte : Palaz Claudiu Iorga.
25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar soţilor Giurcă
Bogdan Marian şi Ionela pentru minora Giurcă Erica Maria.
Iniţiator : Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.
26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Enescu
Georgiana Alice pentru minorul Enescu Darius Nicolae.
Iniţiator : Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativteritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canal” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de
venituri şi cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii ale judeţului Constanţa
pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.

X
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bună ziua! Bine ați venit! Mă bucur să ne
revedem. Astăzi pe ordinea de zi avem 21 de proiecte, la care se adaugă 7
proiecte pe ordinea suplimentară. Am să o rog pe doamna Belu să facă
prezența.
D-na Belu Mariana: Sunt prezenți 30 de consilieri județeni, ședința este legal
constituită.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Doamna director de la Direcția de Dezvoltare
Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ aș dori să
îl sunați și pe domnul manager de la Spitalul Clinic Județan de Urgență ,,Sf.
Apostol Andrei”Constanța, domnul Grasa, să vină și dumnealui cât mai repede.
Să ne comunice rezultatul examenului de ieri.
Aș dori să dau citire celor 7 proiecte de pe ordinea de zi suplimentară.
- Cine este pentru ordinea de zi suplimentară? Abțineri? Împotrivă?
Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: O să dau citire acum întregii ordini de zi.
- Cine este pentru întreaga ordine de zi? Abțineri? Împotrivă?
Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri imobile din proprietatea
publică a judeţului Constanţa în proprietatea publică a unităţii administrativteritoriale Oraşul Eforie şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Eforie.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
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2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil aflat în proprietatea
publică a judeţului Constanţa, din administrarea Consiliului Judeţean Constanţa
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Medgidia.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Judeţului Constanţa în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară „Dobrogea”.
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Ne puteți spune, domnule președinte, despre ce
este vorba în aceste mandat special?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Așa spune legea. Să dăm un mandat domnului
Donțu Gheorghe, care este reprezntantul Consiliului Județean în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”, pentru
primire de noi membri. De aceea trebuie să dăm un mandat special conform
legii.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru, a venit și domnul Enescu Marius.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Programului judeţean de
înfiinţare a unor pepiniere silvice din judeţul Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Muhscină Gheorghe: Se face și o strategie de viitor? Poate era oportun
asta. Nu ar trebui oprit.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Nu este vorba de oportunitate. Problema este că acest
program, la ora aceasta, crează foarte mari găuri în buget. Pentru că este necesar
să facem pază pentru pepiniere, nu mai avem cum să le mai întreținem.
Deci, sunt arbuști care dacă noi nu lichidăm azi, să începem să-i dăm către
UAT-uri, eu vă spun că până în toamnă nu mai putem să mai facem nimic.
Adică, pierdem și bani. Cei de la RAJDP au această inventariere.
Strategia este ca acești pomi să plece de la UAT-uri, cam asta urmărim,
să și-i ia să facă ce doresc dumnealor pentru împăduriri, deci, să îi dăm și să
închidem programul iar după aceea terenurile să plece înapoi la UAT-uri. Cam
asta vrem noi să facem. Și eu cred că este o poziție corectă.
Terenurile nu au fost luate având program de împădurire. Au fost puse la
dispoziție de UAT-uri, domnul primar poate să vă spună că pe vremea
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dumnealui s-a făcut la Medgidia, și le-am înființat noi ca pepiniere. Dar, asta nu
înseamnă că dacă îi dau înapoi terenul, el trebuie să rămână tot pepinieră. Poate
să dispună de el pentru că așa este corect, noi așa am considerat.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vom da acei copaci către UAT-uri.
Dl. Muhscină Gheorghe: Trebuie program de reîmpădurire?
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Program de reîmpădurire hotărăsc dumnealor. Deci,
eu nu pot să îi impun lui ce să împădurească.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Se poate discuta un alt program. La ora aceasta
acest program nu mai este viabil.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Este o variantă proastă, dar nu putem să pierdem
banii aceștia, și să pierdem toți puieții care au fost semănați de-alungul timpului.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Da. Terenurile se reîntorc la UAT-uri ulterior.
Dl. Crușoveanu Marian: Consiliul Județean a venit cu o strategie în ceea ce
privește împădurirea.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Da. Există și un proiect guvernamental pe tema
aceasta.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform
Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport
S.C. FLAVIU TRANSCOM S.R.L.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu pentru
efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform
Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport
S.C. STEVANS IMPEX SERVICE S.R.L.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Inspectoratului Şcolar
Judeţean Constanţa a Sălii de Expoziţie a Pavilionului Expoziţional Constanţa în
perioada 18-19 Mai 2017 pentru desfăşurarea „Târgului Ofertelor
Educaţionale”.
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- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru. Doamna Gheorghe s-a abținut având în
vedere calitatea de Inspector General la Inspectoratul Școlar Județean Constanța.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Lucrează la Inspectorat.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
8. Proiect de hotărâre privind completarea HCJ nr.71/2017 privind aprobarea
bugetului de venituri şi cheltuieli, listei de investiţii, organigramei şi statului de
funcţii pe anul 2017 pentru Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.
Burada”.
Dl. Matei Radu Bogdan: Dacă tot suntem la subiectul acesta, aș avea o mică
observație de făcut pe toată tema celebrării ,,Anului Ovidius”, anul acesta.
În programul respectiv apare ,,Anul Ovidius”cu 2000 lei iar Festivalul
Berii, Festivalul Iernii și Festivalul Recoltei cu sume mult mai mari.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Direcția de Cultură din cadrul Consiliului
Județean, se implică în organizarea acestui Festival.
Dl. Matei Radu Bogdan: Știu. Și este foarte bine. Considerăm ca fiind
oportun. Este foarte bine că facem și festivalul acesta și toate celelelte
festivaluri. Problema mea este că sărbătorim insuficient ,,Anul Ovidius”.
Discrepanță de interes a executivului ...
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Când va fi gata, printr-o hotărâre de Consiliu
Județean, vom majora această sumă. În regulă?
Dl. Matei Radu Bogdan: Sigur.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumesc.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentului
„FESTIVALUL BERII – Ediţia 2017”, de către Centrul Cultural Judeţean
Constanţa „Teodor T. Burada”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Domnul președinte, o secundă! Dacă tot am ajuns
aici, am promis să ne ocupăm, cred că este important să știți și dumneavoastră
cum am făcut demersurile. Am promis că ne implicăm pentru rezolvarea
documentelor în acest sens, a ieșit intabularea pe Pavilionul Expozițional, după
atâta timp, ca să știți că ce am promis am făcut. Au fost și două probleme mici
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pe care le-am discutat cu domnul președinte și le-am rezolvat. Au fost două
sechestre puse datorită Fundației ,,Fantasio” sau din cauza Fundației ,,Fantasio”.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: O interpretare greșită, să spunem, a instanțelor.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: O interpretare greșită. Dar, la ora asta Pavilionul
Expozițional este curat, nu are niciun fel de sechestru și vă spuneam că se pot
rezolva.
Apropo de ce spuneați dumneavoastră, nu este cu rea credință și mă
bucur că apreciați desfășurarea evenimentelor. Comparativ cu aceeași perioadă
de timp, de când noua echipă a venit la Consiliul Județean, Pavilionul
Expozițional a realizat 17.000.600.000 lei iar în aceeași perioadă, înainte să
venim noi, au fost 6.000.000.000 lei. Deci, o diferență de 11.000.000.000 lei.
Credeți-ne că suntem de bună credință în ceea ce privește toate aceste sume.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Au crescut cu 300% încasările.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Vă mulțumim mult.
Dl. Crușoveanu Marian: Deci, se dovedește că a fost oportun, în mandatul
trecut, când Partidul Național Liberal s-a opus...
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Nicio masă fără pește, nicio ședință fără aprobările
Partidului Național Liberal. Nu putem să spunem și noi ceva. Da domnule, este
meritul dumneavoastră, nu al noii echipe.
Dl. Niculescu George Sergiu: V-am felicitat.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Mulțumim. Acum glumesc, chiar glumesc! Nu, deci
se cunoaște că este o sursă de venit foarte bună pentru Consiliul Județean
Constanța. Și toți cei care, nu neparat Partidul Național Liberal, toți cei care au
votat atunci altfel, au făcut bine.
Dl. Crușoveanu Marian: Partidul Național Liberal.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Partidul Național Liberal a făcut atunci o discuție,
nu s-a pus proiect de hotărâre pe ordinea de zi prin care să...
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Domnule președinte, dacă îmi prmiteți o glumă, să
ne lăudăm, este meritul personal al echipei de conducere al executivului pentru
intabularea Pavilionului Expoxițional pe care consilierii județeni ai Partidului
Național Liberal nu au reușit să îl rezolve în mandatul trecut.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: S-a făcut doar un studiu dacă este oportun sau nu
este oportun să se închirieze și, s-a dovedit că nu a fost oportun. Este mai
benefic să ne ocupăm noi de el.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din
fondurile bugetului judeţean.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Bîrsu
Mihaela pentru minorul Bîrsu Luca Ioan.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Ioniţă
Alexandru Eduard pentru minora Ioniţă Luiza Ramona.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Bodea
Robert Florin pentru minora Bodea Bianca-Elena.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de
Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei”
Constanţa.
Va trebui să desemnăm o altă persoană întrucât domnul Pilcă și-a dat
demisia din funcția de administrator al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „
Sfântul Apostol Andrei” și va trebui să desemnăm o altă persoană. Rog
propuneri din partea șefilor de partid. Domnule Muhscină?
Dl. Muhscină Gheorghe: Trebuie să fie neaparat economist, am înțeles?
D-na Belu Mariana: Da, pentru că medicul există. Domnul Tufan.
Dl. Muhscină Gheorghe: Noi ne gândisem la domnul profesor Tofolean.
D-na Belu Mariana: Nu. Deci, cei doi reprezentanți ai Consiliului Județean,
unul trebuie să fie economist. Cel care este membru desemnat de Consiliul
Județean este medic. Deci, ca atare, trebuie să votăm un economist.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Deci, din partea Consiliului Județean trebuie
două persoane, un medic și un economist. Medicul există, va trebui să
desemnăm un economist. Liderii de grup? Este o indemnizație incomensurabilă,
45 de lei.
Dl. Muhscină Gheorghe: Știu. Nu este vorba de asta, vă dați seama.
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Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Și contractele sunt greu de reziliat.
Dl. Muhscină Gheorghe: Nu. Nu mai propunem.
Dl. Donțu Gheorghe: Din partea grupului de consilieri județeni ALDE-PMPPSD, propunerea este doamna Cristache Florina.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă rog să vă prezentați, doamnă. Să îi fac eu o
mică prezentare, doamna Cristache este director general adjunct al Direcției
Generale de Buget-Finanțe din cadrul Consiliului Județean Constanța, a fost și
director financiar-contabil la Spitalul Orășenesc Cernavodă. Deci, un om cu
experiență pe partea medicală, ca și economist. Vă rog să vă prezentați, doamnă.
D-na Cristache Florina: Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc
Cristache Florina, am 11 ani de experiență în management din care 2 ani
experiență în management spitalicesc. Vă mulțumesc pentru încrederea acordată
și mă angajez în fața dumneavoastră că în această calitate voi ridica Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa la standarde
europene.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumesc. Exact cum v-am spus, încercă să
creăm la Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei”
Constanţa o echipă de oameni profesioniști care într-adevăr să ducă, odată
imaginea, și să rezolve probelmele cu care ne confruntăm de ani de zile în cadrul
Spitalului județean. Și sper ca în acest mandat să reușim să rezolvăm multe
dintre problemele de acolo.
Dl. Muhscină Gheorghe: Rugămintea este, dacă putem să știm dinainte, pentru
că am aflat acum că trebuie neaparat să fie economist. CV-urile să le vedem și
noi un pic, înainte.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Este un singur CV, trebuia să faceți
dumneavoastră o altă propunere. Dar, eu cred că sunteți de acord că persoana
desemnată, cel puțin de grupul PSD-ALDE-PMP este și funcționar public,
lucrează și în Consiliul Județean, ați aprobat organigrama, este directoare în
Consiliul Județean și cred că poate supraveghea cu o mai mare atenție ceea ce se
întâmplă în Spitalul Județean, mai ales că tot dânsa verifică și situațiile
financiare și știe exact. Cred că un om mai pregătit ca dumneaei nu cred că
putem găsi la ora actuală.
Dl. Crușoveanu Marian: Septimiu Bourceanu.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Posibil și dumnealui. Da. Era o idee, mai ales că
și dumnealui conduce un spital. Bun. Așteptăm buletinele de vot și trecem la
următorul punct.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi chltuieli şi a
listelor de investiţii pe anul 2017 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „
Sfântul Apostol Andrei” Constanţa.
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Dl. Enescu Dumitru Marius: Numai un pic că vreau să întreb ceva. Profit de
ocazie, că a venit și domnul manager.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnul manager, puteți să veniți și
dumneavoastră aici, la microfon. Felicitări, în primul rând, pentru că am înțeles
că ați trecut proba de foc cu examenul.
Dl. Enescu Dumitru Marius: Felicitări, în primul rând, pentru numire.
Dl. Grasa Cătălin: Îmi cer scuze, ținuta nu este cea care...
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Eu știu că veniți de la muncă, nu veniți de la
distracție, nu este nicio problemă.
Dl. Grasa Cătălin: Am verificat puțin punctele vis a vis de perioada aceasta,
care va fi prima de fapt, vis a vis de noul sezon estival.
Ieri s-a încheiat expunerea, ultima probă și cea mai importantă din
examenul de manager, prezentarea proiectului în fața comisiei de concurs, am
fost singurul candidat. Un proiect legat de necesarul acestui județ vis a vis de
probemele cele mai imprtante și anume, disfuncționalități în vederea asugurării
unui act medical de calitate pe anumite secții. Și aici erau 4 zone de interes
dintre care, una dintre cele mai importante era partea de radioterapie. În egală
măsură
supraaglomerarea
secților
de
pediatrie,
cardiologie,
gastroenteroenterologie, medicală și neurologie în egală măsură. Lucru pe care
am încercat să îl propun cu ajutorul, bineînțeles, al Consiliului Județean vis a vis
de elementele de construcție de nou. Pentru că, din păcate, și o repet și o voi
repeta în continuare de fiecare dată când voi fi întrebat, avem o structură care
este mult prea mică pentru necesarul și necesitățile județului Constanța și a
Dobrogei. Pentru că, noi facem urgență la ora actuală pentru 1 milion de
locuitori, nu numai pentru județul Constanța. De aceea vă spuneam că am o
ținută un pic mai sport, în spital nu stau așa îmbracat, am verificat pentru că vor
veni și va începe un nou sezon estival. Anul trecut au fost, din câte știu eu, peste
1 milion de turiști care au venit pe litoral, urgențele tot noi le asigurăm. Un
singur spital, fără un spital de pediatre, fără un spital municipal cum ar trebui să
avem, așa cum este normal. Și la ora actuală, reședințe de județ care poate nu se
bucură de ceea ce putem noi să oferim economic față de bugetul național, da, au
această structură. Este adevărat moștenită după ’89. Ce am moștenit avem și
încercăm să...
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule manager, în primul rând vreau să vă
felicit că ați trecut proba de foc. În același timp vreau să vă atrag atenția că vă
așteptă o misiune foarte grea în următarea perioadă. Vă cer public, în fața
Consiliului Județean și a presei ca în cel mai scurt timp, întrucât acum sunteți
manager cu acte în regulă, cum se spune, în cel mai scurt timp să-mi completați
echipa pe mandatul dumneavoastră, să fie o echipă competitivă și profesionistă
care să dea rezultate pentru că, de această echipă depindeți și dumneavoastră, și
noi Consiliul Județean și implicit locuitorii județului Constanța.
Eu vă doresc succes și aștept ca în cel mai scurt timp să veniți cu
completarea echipei și cu echipa cu care veți merge în acest mandat.
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După cum știți am avut acea videoconferință cu Ministrul Săntății, acum
două sau trei zile, prin care am fost prinși și ni s-a aprobat extinderea Unității
Primiri Urgențe, da, și săptămâna viitoare vom avea întâlnire cu Ministrul
sănătății și Secretarii de stat și cu reprezentanții ministrului prin care vom
încerca și, sunt ferm convins că vom reuși, să dotăm acest spital așa cum se
cuvine, așa cum trebuie. Da?
Dl. Grasa Cătălin: Mulțumesc și vă asigur de tot sprijinul meu, domnule
președinte.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Miercuri avem intâlnirea cu Ministerul Sănătății.
Vă ascult.
Dl. Lămureanu Gheorghe: Aș vrea să fac și eu o remarcă pentru că domnul
director este chiar în prima zi de mandat.
Dl. Grasa Cătălin: De săptămâna viitoare, oficial.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Aș spune că deocamdată nu este în prima zi de
mandat pentru că nu i s-a semnat contractul de mangement, dar...
Dl. Lămureanu Gheorghe: Și mai bine. Deci, mai are încă o săptămână în
plus. Nu ar vrea să intre în istoria județului Contanța și în istoria litoralului, așa
cum spune dânsul că se ocupă de peste 1 milion de cetățeni ai României, să
propună în viitorul proiect al dânsului și construcția unui nou spital de urgență,
având în vedere că în județul Constanța în ultimii 27 de ani s-au construit peste
1000 de biserici, nu am putea avea și un spital de urgentă? De ce să îi ducem
direct la biserică și să nu îi trecem pe la spital.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Permiteți-mi să vă răspund eu înainte. Este în
programul guvernamental și vom fi prinși în următoarea perioadă pentru
construcția unui spital regional unde va avea bineînțeles o nouă secție de
urgență. Da? Și să sperăm că vom reuși să luăm toate avizele și aprobările
necesare să facem și noi acest Spital regional în următoarea perioadă. Vă ascult
domnule consilier.
Dl. Enescu Dumitru Marius: Acum, pentru că am văzut că domnul director a
trecut cu bine peste acest moment de laudatio, aș vrea să adaug și eu ceva. Mie
îmi place că domnul doctor Grasa, gândește corect și din ceea ce spune dânsul
reiese foarte clar că este nevoie de o descentralizare în domeniu, ceea ce vine
într-o surprinzătoare contradicție cu inițiativa pe care dumneavoastră, mi se pare
și cu domnul vicepreședinte, ați avut-o apropo de ceearea unei unități medicale
la Năvodari, în sensul că aceasta urma să devină o secție exterioară a Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei”. Deci, să îl încărcăm pe
domnul director și mai mult cu responsabilități în plus.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Îl vom încărca cu responsabilități, dar trebuie să
fim convinși că și cetățenii din Năvodari au nevoie de ajutor medical.
Dl. Enescu Dumitru Marius: Sunt convins dar noi am avut acest punct de
vedere de acum 10 ani. Problema este că trebuie să aducem serviciile de sănătate
mai aproape de cetățean și nu cetățeanul să îl plimbăm către spital.
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Mă gândeam, că un oraș de mărimea Năvodariului merită să aibă un spital
de sine stătător nu o secție exterioară, dar acesta este un comentariu.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Secția pe care o vom face noi și care va deservi
orașul Năvodari prin Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol
Andrei” este extrema urgență, este un proiect al primarului din Năvodari, până
reușim să luăm toate avizele sau dumnealui va reuși să ia toate avizele să
construim, ce spuneți dumneavoastră, și la Năvodari un spital.
Dl. Enescu Dumitru Marius: Și despre care Comisia de sănătate a Consiliului
Județean nu știe nimic
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Dar este extrema urgență pentru că este soluția
cea mai rapidă pentru a asigura servicii medicale și năvodărenilor.
Dl. Enescu Dumitru Marius: Mai ales că este urgență, mă așteptam să fie
discutată și în Comisia de sănătate. Adică să fim încunoștiințați că avem și
problema aceasta de dezbătut. Și ar mai fi niște probleme urgente, referitoare la
situația pacienților cu probleme oncologice, este nevoie de mult mai mult spațiu
acolo. Iar problema pe care doream în mod punctual să o discut este legată de
lista de investiții, unde am o nelămurire, și poate domnul manager reușește să
mă lămurească. Este prevăzută aici o sumă destul de consistentă la reaparații
capitale aferente activelor fixe, laboratorul de angiograf și ginecologia.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă va da domnul manager răspunsul.
Dl. Enescu Dumitru Marius: Întrebarea mea era, câți mp sunt prevăzuți la
reparație la ginecologie? Este vorba de vreo 800 mii de euro. Să vedem ce
suprafață este de reparat acolo.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă va răspunde domnul manager. Dar, domnul
Grasa, am o rugăminte, vreau să răspundeți puțin și la problema cu angiograful
și cu buncărul, da? Pentru că știți că sunt licitațiile la București.
Dl. Grasa Cătălin: Vă mulțumesc. Am să o iau în ordinea întrebărilor. Ați pus
o întrebare vis a vis de noi structuri. Eu am propus o structură, relativ să
spunem, ieftină, adică apariția unui nucleu, a unui centru, anexa Spitalului vis a
vis de pediatrie, pentru că noi nu avem în Dobrogea niciun spital de pediatrie, de
niciun fel. Dacă am putea să realizăm acel spital regional, domnul doctor
Enescu nu este străin de proiectul acesta, este o chestie mei veche și dânsul are
vechi state vis a vis de managementul...
Dl. Enescu Dumitru Marius: Există și un spațiu prevăzut.
Dl. Grasa Cătălin: Sigur că da, îl avem deja. Avem și un heliport cu hangar cu
tot care este operațional și ne dă nouă posibilitatea ca în scurt timp să facem și
zboruri de noapte, astfel încât să putem oferi toată gama de intervenții pe linie
de heliport și de UPU pe întreaga Dobroge.
Vis a vis de buncăr, m-ați întrebat domnule președinte, pot să vă spun că
investiția pe care o va face Banca Mondială și pe care suntem prinși ca și
calendar și se va încheia cam într-un an de zile, cu niște costuri minime pentru
noi, pentru că avem un buncăr. Dezafectăm echipamentul de cobaltoterapie care
este neoperațional, vom primi un echipament de 6 mewi. Este un echipament de
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6 mewi accelerator liniar care ar da un nou început radioterapiei, la nivelul
standardelor actuale. Deci, nu se mai folosește cobaltoterapie de mult acum
acceleratoarele liniare sunt cele care fac radioterapie pentru pacienții de
oncologie.
Între timp, știu că sunt alocați banii, și sunt la nivel se studiu de
fezabilitate, pentru buncărul care va fi construit separat, undeva lângă spital. Va
avea două buncăre în interiorul acesta, pentru două echipamente, unul de 10 și
unul de 15 mewi, astfel încât atunci vom avea tot spectrul echipamentelor de
radioterapie și putem să ne comparăm și cu centrele, cu Institutul de la
București, Iași sau Cluj.
Este adevărat că o să mai dureze ceva dar suntem prinși, și asta pot să vă
garantez, deja am fost vizitați în urmă cu 10 zile.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Suntem prinși și asta este foarte bine.
Dl. Grasa Cătălin: Da. Important este că vom începe cu cel de 6 mewi, este un
început spre normalitate, și în scurt timp cam în 2 ani de zile să putem să
rezolvăm întreaga roblemă.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Perfect.
Dl. Enescu Dumitru Marius: Este foarte bine, pentru că trebuie reluată
radioterapia pentru pacienții care au nevoie de așa ceva cât mai repede, aceasta
este urgența. Deci, este o soluție foarte bună.
Dl. Grasa Cătălin: Este o soluție de moment. Adică, cum gândim noi pe
termen scurt, mediu și la distanță. Și atunci pe termen scurt era varianta optimă,
astfel încât cei care câștigă licitația prin Banca Mondială, pe lângă Ministerul
Sănătății, vin și cu...
Dl. Enescu Dumitru Marius: Și o întrebare, ne interesa suprafața de renovat la
ginecologie și dacă reperația se face tot prin firma Baran?
Dl. Grasa Cătălin: Deci, în continuare contractul este prezent, de la 1 iunie
lucrările sunt oprite. Este pe o suprafață egală cu Secția de ortopedie. La ora
actuală este la nivel de structură de rezistență, și atât. Deci, avem sectoarele 3 și
4 care la ora actuală sunt dezafectate de pereții despărțitori și a înghețat această
lucrare.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun. Am înțeles, domnule manager. Mai sunt
întrebări? Bun. Vă mulțumesc foarte mult.
Dl. Goidea Florin: Domnul doctor a spus despre problema cu oncologia, astăzi
am discutat cu domnul director și mi-a promis că o să rezolve problema pentru
care s-a făcut petiție din partea bolnavilor.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Perfect. Vă mulțumesc foarte mult.
Dl. Grasa Cătălin: Vis a vis de tratamentele de zi, pentru pacienții de
oncologie, vom găsi un spațiu separat, deci, nu legat de secție sau unde este acea
mini policlinică pentru ei, și vom găsi un spațiu de 8-10 paturi unde să vină să
facă tratamentele de zi, pentru tratamentul obișnuit.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumesc foarte mult, domnule manager.
Succes în continuare, mare atenție la ce v-am atras atenția, aștept în cel mai scurt
timp completarea echipei și să vă văd la lucru. Vă mulțumesc.
Dl. Grasa Cătălin: Și eu vă mulțumesc.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru. O abținere din partea domnului doctor
Enescu Marius.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Aș vrea să ne întoarcem puțin la punctul nr.14.
Comisia constată că au fost exprimate un număr de 31 de voturi, din care
31 valabil exprimate.
Rezultatul votului este: 30 voturi pentru, 1 vot împotrivă, niciun vot
anulat.
Doamna Cristache Florina este noul membru din Consiliul de
Administrație de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „ Sfântul Apostol
Andrei” Constanţa.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017, listelor de investiţii. organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul
Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuţiilor funcţiei de administrator
public, a obiectivelor şi criteriilor de performanţă ce trebuie îndeplinite de către
administratorul public, a contractului-cadru de management, a criteriilor şi
procedurii de selecţie a candidaţilor şi a regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de administrator public la
nivelul judeţului Constanţa.
- Cine este pentru?
Dl.Mândilă Gheorghe: Domnule președinte, cred că este cazul să discutăm
puțin aici fiindcă este o chestiune importantă. În primul rând, lămuriți-ne și pe
noi cine stabilește comisia, o dată, și a doua chestiune.....
Dl. Țuțuianu Marius Horia: În primul rând, comisia o stabilește conducerea
Consiliului Județean ...
Dl.Mândilă Gheorghe: Am înțeles, era o întrebare.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: Prin comisia în care ați fost și dumneavoastră
prezent, consilierii au aprobat , au trecut prin comisie criteriile.Vă ascult.
Dl.Mândilă Gheorghe: Și mai am o întrebare: în ce condiții încetează acest
contract înainte de perioada normală?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Există clauze în contract, va fi pe perioada
mandatului președintelui.
Dl.Mândilă Gheorghe: Deci, înainte de mandatul președintelui, nu se poate
revoca?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Ați fost la comisie?
Dl.Mândilă Gheorghe: Eu am fost la comisia mea, bineînțeles. Tot timpul
particip cu religiozitate la ele.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Mă bucur să aud treaba asta.
Dl.Mândilă Gheorghe: Acum, dacă doresc și colegii să întrebe ceva, că nu este
o chestiune peste care să trecem așa cu una cu două .
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Doamna Belu, vă rog.
D-na Belu Mariana: Deci, în contractul cadru care va sta la baza contractului
de management la Capitolul 10:
Încetează contractul:
-revocarea din funcție a administratorului public ca urmare a
neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în prezentul contract;
- acordul de voință al părților semnatare;
- apariția unor situații de incompatibilitate prevăzută de lege;
- renunțarea de către administratorul public la mandatul încredințat sau
dacă nu i s-au asigurat condițiile prevăzute în contract
- punerea sub interdicție judecătorească a administratorului public;
Sunt chestiuni scoase din legislație.
Dl.Mândilă Gheorghe: Am înțeles, era important să știm, să știe plenul
Consiliului județean, nu neapărat eu.
D-na Belu Mariana: Cum?
Dl.Mândilă Gheorghe: Era important să știe plenul Consiliului Județean.
D-na Belu Mariana: Da, sunt anexe. Documentele sunt anexate.
În ceea ce privește comisia, din comisia de concurs face parte un
vicepreședinte, un consilier județean, sigur va trebui să fie desemnat și o să îl
desemnăm prin hotărâre probabil, și un reprezentant, nu mai știu exact, al
administrației sau cadru universitar, ceva de genul acesta. Dar este prevăzut în
contract.
Dl. Matei Radu Bogdan: Deci, din înțelegerea mea nu se poate revoca
unilateral de către noi acest contract.
D-na Belu Mariana: Revocarea din funcție a administratorului public ca urmare
a neîndeplinirii obligațiilor prevăzute în prezentul contract. Deci, revocarea în
situația în care nu a făcut nimic.
Nu poți să revoci un administrator că nu-ți mai place de el. Deci, trebuie
din motive imputabile activității pe care o desfășoară.
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Dl. Matei Radu Bogdan: Poate găsim unul mai bun pe parcurs. Întrebam
numai. Să ne fie clar ce votăm.
D-na Belu Mariana: Așa scrie, revocare ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor
asumate prin contractul de management.
Dl. Matei Radu Bogdan: Bun! Și ce atribuții va avea acest administrator ?
D-na Belu Mariana: Potrivit Legii nr.215, atribuțiile administratorului sunt
cele încredințate de către președinte. Numai cele încredințate de președinte, așa
spune Legea nr.215.
Dl. Matei Radu Bogdan: Specificate în contract sau se pot modifica pe
parcurs?
D-na Belu Mariana: Nu, prin dispoziția președintelui, după ce se selectează
concurentul care va câștiga, va primi o dispoziție prin care președintele
Consiliului Județean îi va delega niște atribuțiuni. Cu siguranță, în momentul în
care se va întâmpla și această procedură, o să vi le aducem la cunoștință, că este
o dispoziție publică, nu este nimic secret.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: În momentul în care vom avea administrator va
trebui să se prezinte și se vor prezenta și atribuțiile pe care le va avea. Date,
bineînțeles, prin dispoziție de președinte.
-Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
18. 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 achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură, care necesită cofinanţare locală,
pe anul 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
19. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
procentului de 20% din sume defalcate din TVA pentru achitarea arieratelor,
susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de
infrastructură, care necesită cofinanţare locală, pe anul 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
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20. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din TVA, pe anul 2017, pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
21. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile a Fundaţiei
Judeţene pentru Tineret Constanţa, formulată împotriva HCJC nr.82/31.03.2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de
stare civilă şi evidenţă a persoanelor prestate de către Direcţia Publică Judeţeană
de Evidenţă a Persoanelor Constanţa însoţit de rapoartele comisiilor de
specialitate.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
23. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei speciale
pentru întocmirea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al
Judeţului Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
24. Proiect de hotărâre pentru completarea HCJC nr.82/31 Martie 2017 privind
desemnarea unui reprezentant în Comisia de evaluare, supraveghere şi control a
activităţii Fundaţiei Judeţene pentru Tineret Constanţa.
Aici aș vrea să fac o precizare, este un proiect al domnului Palaz, sunt
câteva precizări pe care le face domnul Palaz, este vorba strict de legislație. Vă
rog, domnul Palaz.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Data trecută s-a aprobat un proiect de hotărâre prin
care am desemnat un reprezentant. Am citit notificarea aceasta pe care am
respins-o la punctul nr.21, pe bună dreptate, dar, în schimb, în conținutul
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acesteia sunt câteva lucruri pe care, eu cel puțin, nu aveam cunoștință de ele la
data respectivă, pentru că au fost invocate niște acte care nu au fost publicate, or
noi avem la ora asta desemnat un membru într-o comisie, până la un punct aici
este în regulă, dar această comisie trebuie să ne înțelegem, sau cel puțin
reprezentantul Consiliului Județean nu are ce activitate să desfășoare până nu
apare legislația. Adică, nu aș vrea ca reprezentantul nostru, cel pe care l-am pus
în acea comisie, să înceapă să greșească. Să facă niște pași și să-și aroge niște
atribuții în baza unor acte normative care de fapt nu sunt în vigoare. Și am să vă
dau un exemplu în acest sens, este invocat textul de lege, art. 45-58 din
Regulament, care a stat la baza emiterii hotărârii și nu a fost emis. Nici măcar nu
este publicat în Monitorul Oficial. Mai avem în anul 2012 un proiect propus
printr-o Hotărâre de Guvern care la acesta nu a fost adoptat, el există ca
document, scriptic, dar nu avem, nu sunt legiferate.
Nu mi-aș dori ca la un moment dat să intrăm în niște probleme în care
reprezentantul Consiliului Județean să dispună, că normal, atâta timp cât este
acolo, nu este de capul lui, să ne înțelegem, și să fim acuzați că am pus un om
care face mai mult decât îi permite legea. Drept pentru care, eu am propus o
modificare, o completare a hotărârii vechi, în care reprezentantul nostru să știe
că este acolo, deocamdată este acolo și atât. Adică să nu încerce să facă
demersuri fără să aibă un act normativ care să îi dea voie să facă acest lucru.
Știți cum este, Nastratin Hogea mai întâi îl bătea și după aceea îl trimitea
cu ulciorul la apă. Pentru că atunci, din punctul meu de vedere, reprezentantul
nostru ar comite un abuz cerând documente și încercând să-și aroge mai multe
atribuții decât îi permite legea, pentru că nu avem legislație.
Acele acte normative dacă ar intra în vigoare, ar putea să facă mai mult.
Dar, deocamdată nu sunt în vigoare, și nu știm ce se va întâmpla mai departe. Vă
mulțumesc.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Mai ales că este vorba despre un consilier
județean. Nu. Eu zic să așteptăm să apară normele de aplicare. Ca să nu greșiți.
Dl. Matei Radu Bogdan: Nu chiar. Asta ...
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă ascult.
Dl. Matei Radu Bogdan: Vroiam să clarific sensul acestui proiect de hotărâre,
să fie clară intenția noastră ca legiuitor. În absența normei de aplicare, nu
înseamnă că legea inițială nu se aplică de nici un fel. Și aici avem precedent
legal în baza căruia am provocat și noi toată avalanșa asta. Știți că avem
precedentul legal din Maramureș, unde această comisie s-a constituit în absența
normelor de aplicare a legii și a avut câștig de cauză în instanță.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nu. Singura modificare .....
Dl Palaz Claudiu Iorga: Precedentul nu există în România. E cutumă.
Avem instanțe care dau decizii diferite.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Foarte corect.
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Foarte, foarte corect.
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Dl. Palaz Claudiu Iorga: Haideți să nu exagerăm acum. Avem o decizie și în
capitală. Nu există așa ceva.
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Da, dar este totuși interesant de știut. Curtea de
Apel Cluj, în anul 2017, în ianuarie, a spus foarte clar, Legea nr.146/2002 se
aplică cu sau fără regulament și produce efecte atât pentru comisia de evaluare
cât și pentru fundația care a funcționat în baza aceleiași legi.
Dl Palaz Claudiu Iorga: Vi se pare dumneavoastră că abuzul în serviciu, care
este reglementat de către Curtea Constituțională se aplică unitar la nivel de țară?
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Nu are legătură aici. Eu doar am dat un....
Dl Palaz Claudiu Iorga: Deci, vreau doar să încerc să vă spun că o decizie a
instanței nu este cutumă pentru toate instanțele.
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Foarte adevărat.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Noi vrem să vă apărăm pe dumneavoastră. Nu să
greșiți.
Dl Palaz Claudiu Iorga: Nu puteți să invocați acel act normativ. Eu vorbesc de
lege. Nu vorbesc de hotărârea unei instanțe. Vă este opozabilă? sau nouă,
Consiliului județean, ne este opozabilă?
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Eu doar am dat un exemplu, domnule președinte.
Știu, eu sunt de acord cu...
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Singura modificare... domnule Bola... singura
modificare este asta: reprezentantul Consiliului Județean își va desfășura
activitatea numai în conformitate cu prevederile legale.
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Absolut.
Dl. Țuțuianu Marius Horia : Noi vă apărăm pe dumneavoastră.
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Noi suntem de acord cu chestiunea aceasta.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Matei Radu Bogdan: Îmi cer scuze, dacă sunt pedant. Aș vrea totuși să nu
depășim fără să fie clar. Pentru că, deși am votat cu toții împreună avem o
discrepanță în sensul, înțelegem greșit proiectul de hotărâre. O interpretăm
greșit. Dacă am interpretat corect intenția dumneavoastră, domnule Palaz,
dumneavoastră spuneți să nu facem absolut nimic, această comisie să nu facă
nimic...
Dl. Țuțuianu Marius Horia : Nu! Ați interpretat greșit.
Dl. Matei Radu Bogdan: O secundă, vă rog frumos, permiteți-mi! Această
comisie să nu se constituie până când nu apar normele.
Dl Palaz Claudiu Iorga: De asta v-am și spus, v-am numit acum reprezentant
pentru că, până la un moment dat putem să facem niște lucruri. Putem să
constituim această comisie, să dea Prefectul reprezentant, să o constituim.
Dar, din punctul meu de vedere, este complicat să funcționați după
ureche, fără să vă supărați pe mine, că așa prevede un act normativ care încă nu
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este în vigoare, este doar la nivel de proiect, să credem că el va fi adoptat. Și eu
vă întreb, presupunând că faceți niște demersuri, care vreți dumneavoastră, ca
reprezentant al Consiliului județean și la un moment dat iese un act normativ
care dovedește că demersurile făcute de dumneavoastră până la acea dată nu
sunt în regulă, sunteți reprezentantul Consiliului Județean, nu sunteți pe
persoană fizică acolo. Eu asta am încercat să spun, dacă vă asumați, eu am avut
datoria să vă trec acest articol acolo, în care să vă explice să nu veniți cu
argumentele pe care mi le-ați spus acuma, că domnule nu știam. Eu v-am spus
așa, avem acte normative în vigoare, în baza lor funcționați.
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Legea nr.146/2002 este în vigoare. că nu există
Dl Palaz Claudiu Iorga: Mai departe, dacă dumneavoastră vă asumați...
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Simplu fapt că nu există niște norme din anul
2002 până acuma asta nu înseamnă că....
Dl Palaz Claudiu Iorga: Stați puțin, nu trebuie să ne certăm. Eu am avut datoria
să trec această hotărâre, mai departe funcționați pe persoană fizică.
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Ce ați scris dumneavoastră mot-a-mot, sunt sută
la sută de acord. Dar, cu interpretarea pe care ați dat-o acum nu pot să fiu de
acord. Să nu facem nimic.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Deci, eu am trecut acest articol acolo. Mai departe,
dacă faceți mai mult decât v-a mandatat Consiliul Județean, faceți pe persoană
fizică.
Dl. Bola Bogdan Alexandru: Absolut.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnul Palaz a luat niște spețe de care vă puteți
lovi pe viitor. V-am spus, singura modificare, activitatea se va desfășura numai
în conformitate cu legea. Asta este singura modificare. Bun. Vă mulțumesc.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
25. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar soţilor Giurcă
Bogdan Marian şi Ionela pentru minora Giurcă Erica Maria.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
26. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Enescu
Georgiana Alice pentru minorul Enescu Darius Nicolae.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativteritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apă Canal” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri
şi cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii ale judeţului Constanţa pe anul
2017.
Dl. Iordache Marian: Pe lista de investiții din buget există un capitol unde scrie
achiziționare apartamente, 3 milioane lei...
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nu, nu! Sunt acele rate pe care le plătim...
Dl. Iordache Marian: La ce? Despre ce rate? Nu știu, nu cunosc subiectul, îmi
cer scuze...
D-na Belu Mariana: Să vă explic. Este vorba despre un apartament din zona
Gară, unde funcționează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului. Acel apartament a fost achiziționat de la Primăria Municipiului
Constanța și este în rate. Au mai rămas, nu știu, 2-3 rate, este un spațiu public în
care funcționează, unde sunt accesibilitățile.
Dl. Iordache Marian: Dar, 3 milioane lei, este cam mult pentru un apartament.
D-na Belu Mariana: În momentul în care spune B-dul Ferdinand, este vorba de
acel apartament. Direcția Economică este în sală!
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Doamna directoare, doamna Blacioti.
D-na Belu Mariana: Este vorba de b-dul Ferdinand sau probabil sunt ratele de
la locuințele de serviciu.
D-na Blacioti Georgeta: Exact! Da, doamna Secretar, sunt locuințele de
serviciu pentru care plătim rate apartamente, dar ele ca și obiectiv sunt achiziție,
că așa se numește ca obiectiv.
D-na Belu Mariana: Da, dar vedeți că aveți și achiziționare apartament b-dul
Ferdinand care este cel de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului. Este și acela.
D-na Blacioti Georgeta: Este cel de pe b-dul Ferdinand. Acolo sunt.
D-na Belu Mariana: Sunt 2 poziții!
D-na Blacioti Georgeta: La capitolul „autorități executive”.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Da. Domnul consilier, mai avem 4 sau 5 rate, nu?
D-na Blacioti Georgeta: Da. Se termină la anul.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Deci, doamna Blacioti, ca să înțeleg, sunt cele
achiziționate în mandatul trecut, nu?
D-na Blacioti Georgeta: Da!
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Deci, ați votat domnilor consilieri PNL!
D-na Blacioti Georgeta: Da, sunt de mult!
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: Sunt apartamentele, mai sunt 5 rate și închidem cu
ele. Terminăm odată acea poveste.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumesc, declar ședința închisă! Lăsați
luptele politice în afara Consiliului județean. La ora 18,00 vă aștept la Pavilionul
Expozițional la „Festivalul Berii” să servim un pahar cu bere, dragi consilieri.
Vă mulțumesc foarte mult. O zi bună!
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