4. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de
specialitate din cadrul Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Constanţa în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de
specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Constanţa în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul
Turismului.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din Hotărârea
Consiliului Judeţean Constanţa nr.172/30.06.2017 privind însuşirea unui bun
imobil în domeniul public al Judeţului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii corpului C2 al Centrului de
Plasament Traian din domeniul public al Judeţului Constanţa în domeniul privat
al Judeţului Constanţa şi desfiinţarea acestuia prin demolare.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei nominale a
Comisiei pentru Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării de către D.G.A.S.P.C. Constanţa
a procesului de dezinstituţionalizare a copiilor aflaţi în centre de plasament şi
asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate prin Programul Opreaţional
Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivului Specific 8.3 – “Creşterea gradului de
acoperire cu servicii sociale”, Operaţiunea C “grupul vulnerabil: copii”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
11.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 400/2013, prin
modificarea numărului de curse aferente traseului cod 076 Constanţa – Mamaia –
Năvodari.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.
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12.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 400/2013, prin
modificarea numărului de curse aferente traseului cod 077 Constanţa – Mamaia –
Năvodari.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.
13.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 400/2013, prin
înfiinţarea traseului cod 095 Constanţa – Mamaia – Năvodari – Lumina.
Iniţiator : Consilier judeţean – Turcu Daniel.
14.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019,
aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 400/2013, prin
modificarea graficului de circulaţie aferent traseului cod 063 Constanţa – Plopeni
– Tufani.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.
15.Proiect de hotărâre privind însuşirea “Raportului de evaluare a proprietăţii
imobiliare săli/spaţii birouri situate în cadrul Pavilionului Expoziţional
Constanţa, bulevardul Mamaia, nr.331A, Judeţul Constanţa” precum şi aprobarea
Caietului de sarcini, a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea
licitaţiei publice cu plic închis pentru închirierea unei suprafeţe de 480,13 mp şi a
Contractului cadru de închiriere.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale cuprinsă în
Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 158/30.06.2017.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.
17.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa
nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de birouri, precum
şi a locuinţelor de serviciu din imobilul bloc L4, situate în Municipiul Constanţa,
aleea Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare a chiriei, precum şi a
Contractului de închiriere.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.
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18.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Şah a
unor spaţii din Pavilionului Expoziţional Constanţa în peroada 04-15 septembrie
2017 pentru desfăşurarea Campionatului European de Şah.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi
lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2017 finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
20.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii de la
Biblioteca Judeţeană “I.N. Roman” Constanţa
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
21.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2017 pentru Teatrul de Stat Constanţa
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
22.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei la
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria
Montessori” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros”
Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “ Delfinul”
Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

26.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Constanţa nr.79/31.03.2017 şi a Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Constanţa nr.103/28.04.2017.
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Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
27.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.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
28.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
procentului de 20% din sume defalcate din T.V.A. pe anul 2017, 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.
29.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2017 pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului judeţean Constanţa
pentru trimestrul II al anului 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
31.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.

32. Proiect de hotărâre privind completarea Acordului de Parteneriat încheiat între
Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța și Asociația Patronatul Tinerilor
Întreprinzători din România.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Institutul
de Arheologie "V. Pârvan", Institutul Național al Patrimoniului și UAT Județul
Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

x
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bună ziua. Putem începe? Doamna Belu, vă rog să
faceți prezența.
Dna Belu Mariana: Sunt prezenți 30 de consilieri, ședința este legal constitiută.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Avem pe ordinea de zi 31 de proiecte și 2 proiecte pe
ordinea suplimentară. O să dau citire celor 2 proiecte aflate pe ordinea suplimentară.
- Cine este pentru ordinea suplimentară? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: O să dau citire întregii ordini de zi.
- Cine este pentru întreaga ordine de zi? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: Îmi cer scuze, dl Mocianu este? Absent și domnul Mocianu. A
venit și domnul Ciobanu, domnul Bola, i-am menționat. Domnul Bizineche este?
Absent. Domnul Draghici? acum a venit. Domnul Enescu? nu este. Domnul Matei?
nu este. Domnul Mocianu, nu este. Domnul Zahariuc, nu este. Sunt absenți 5
consilieri.
Deci, sunt 32 de consilieri prezenți, în sală, la acest moment.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 32 de voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indemnizaţiilor consilierilor judeţeni.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 32 de voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa în conformitate cu prevederile
Legii nr.153/2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 32 de voturi pentru.
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Dl. Muhscină Gheorghe: Sunt pentru, dar vreau să întreb ceva. Există vreo
posibilitate tehnică pentru debutanți, referenți ca să fie mai atractive locurile de
muncă în administrația publică? 1600 lei este foarte aproape de salariul minim pe
economie, de fapt cred că este salariul minim pe economie, că este 1600 lei brut. Nu
există vreo posibilitate de a mări cuantumul? Adică la următorul prag.
Dna Belu Mariana: Exceptând prima perioadă, de debutant, există această
posibilitate.
Dl. Muhscină Gheorghe: Și perioada aceea este de 1 an și jumătate?
Dna Belu Mariana: Perioada este de 6 luni.
Dl. Muhscină Gheorghe: Deci, la debutanți nu se poate.
Dna Belu Mariana: Nu se poate pentru că trebuie să treacă de perioada de
debutanți.
Dl. Muhscină Gheorghe: În regulă, mulțumesc frumos.
Dna Belu Mariana: Singurul prag pus de lege este că orice funcție publică nu poate
să depășească salariul unui vicepreședinte sau a unui primar la nivelul unei primării.
Și să se respecte ierarhia.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de
specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa în conformitate cu prevederile
Legii nr.153/2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 32 de voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de
specialitate din cadrul Direcţiei Publice Judeţene de Evidenţă a Persoanelor
Constanţa în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 32 de voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru aparatul de
specialitate din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Constanţa în conformitate cu prevederile Legii nr.153/2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 32 de voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Ministerul
Turismului.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 32 de voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din Hotărârea
Consiliului Judeţean Constanţa nr.172/30.06.2017 privind însuşirea unui bun imobil
în domeniul public al Judeţului Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 32 de voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii corpului C2 al Centrului de
Plasament Traian din domeniul public al Judeţului Constanţa în domeniul privat al
Judeţului Constanţa şi desfiinţarea acestuia prin demolare.
Dl. Muhscină Gheorghe: Acolo sunt trei funcții: una de muncitor necalificat pentru
lenjerie și două pentru municitor necalificat la spălătorie și sunt încadrate și
bugetate aceste funcții în prezent.
Cum vor fi asigurate serviciile de spălătorie pentru copii, dacă se desființează,
și ce se întâmplă cu personalul contractual?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă referiți la Centrul "Traian"?
Dl. Muhscină Gheorghe: Da, da, da.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: După cum vedeți avem pe ordinea de zi la punctul 10
un proiect de hotărâre unde deja copii trebuie, ușor-ușor să îi instituționalizăm. Vă
referiți la cele trei funcții.
Întrebarea exactă, este ?
Dl. Muhscină Gheorghe: Ce se întâmplă cu personalul contractual care este deja
angajat?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule Dinică, veniți să dați explicații la microfon,
vă rog frumos.
Dl. Muhscină Gheorghe: Și serviciile, cine le prestează?
Dl. Țuțuianu Marius Horia:Vă dă explicații domnul director.
Dl. Dinică Petre: Bună ziua. Domnule președinte, stimați consilieri județeni,
Centrul de Plasament "Traian" a trecut într-o perioadă anterioară printr-o reparație
capitală pe fonduri europene. Încă de atunci această spălătorie a fost dezafectată,
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personalul prevăzut pe funcțiile respective a fost repartizat la alte centre care asigură
spălătoria și serviciile aferente respective.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 32 de voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei nominale a
Comisiei pentru Protecţia Copilului Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 33 de voturi pentru. A venit și domnul Zahariuc Cristian Florin.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării de către D.G.A.S.P.C. Constanţa
a procesului de dezinstituţionalizare a copiilor aflaţi în centre de plasament şi
asigurarea tranziţiei îngrijirii acestora în comunitate prin Programul Opreaţional
Regional – Axa Prioritară 8, Obiectivului Specific 8.3 – „Creşterea gradului de
acoperire cu servicii sociale”, Operaţiunea C „grupul vulnerabil: copii”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 33 de voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.400/2013, prin modificarea
numărului de curse aferente traseului cod 076 Constanţa – Mamaia – Năvodari.
Dl.Palaz Claudiu Iorga : Vroiam ca la hotărârile acestea, totuși să se menționeze
foarte clar, dacă sunteți de acord suplimentarea numărului de mașini.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Da, este ceea ce am hotărât și analizat în ultima lună.
Dl.Palaz Claudiu Iorga : Să se vadă dacă sunteți de acord cu modificarea celor
două hotărâri prin suplimentarea cu un număr de 10 mașini pentru fiecare operator.
Dl. Crușoveanu Marian: Ați discutat cu operatorii, au aceste mașini?
Dl. Niculescu George Sergiu: Au licențe luate?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Da, sunt de acord și va fi această suplimentare pentru
că drumul acela este foarte aglomerat.
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Dl.Palaz Claudiu Iorga: Și vreau să fie prezent, prevăzut în mod expres în
Hotărârea de Consiliu dacă sunteți de acord cu varianta aceasta. Ca să lămurim
lucrurile foarte clar.
Dl.Crușoveanu Marian: Există o modificare acum, față de comisii?
Dna.Belu Mariana: Nu, nu, nu. Domnul vicepreședinte dorește să spunem, prin
suplimentarea numărului de curse, nu prin modificare. Dar, să știți, că și la art.2 se
spune: "Numărul curselor se va mări în intervalul...", deci se marește. Dar putem să
spunem suplimentarea, nu modificarea.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Se modifică prin suplimentare, nu modificare.
Dna.Belu Mariana: Articolul 2 menționează că este prin creștere.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Dacă sunteți de acord se suplimentează cu 10 mașini
pentru fiecare traseu.
Dl.Niculescu George Sergiu: Scrie în expunerea de motive cu cât se modifică?
Majorarea trebuie trecută în forma proiectului.
Dna.Belu Mariana: Deci, art. 2 al hotărârii spune așa: "Numărul curselor aferente
traseului care se modifică se va mări în intervalul 5,30 - 9,30, respectiv 16,00 - 20,00
de la 66 de curse la 98 de curse, iar numărul de autovehicule crește de la 14 la 24".
Cred că această precizare de la art. 2 acoperă toate situațiile.
Dl.Crușoveanu Marian: Păi, atunci, ce s-a modificat?
Dna.Belu Mariana: Inițiatorul a spus așa: că se modifică prin suplimentare, adică
se actualizează programul prin suplimentare și nu prin modificare.
Dar, art. 2 spune clar și numărul de curse, și intervalul, și numărul de
autovehicule.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Vreau să iasă hotărârea, dacă sunteți de acord, fără discuții
de acest gen, cu un numărul suplimentar, foarte clar, de autobuze.
Dl.Moldovanu Vasile: Din expunerea de motive, de la 14 la 24, am înțeles de la
doamna Belu.
Dna.Belu Mariana: Domnul vicepreședinte spune așa: „Supuneți la vot actualizarea
programului prin suplimentarea numărului de curse”. Inițial, s-a spus prin
modificare.
Domnul vicepreședinte este inițiatorul și hotărârea se numește „Actualizarea
programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean
pentru perioada 2014-2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa
nr. 400/2013, prin modificarea numărului de curse”.
Domnul vicepreședinte propune să se numească „prin suplimentarea
numărului de curse”.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Suplimentarea cu un număr de 10 mașini.
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Dl.Niculescu George Sergiu: Suplimentare, nu modificare, atât.
Dna.Belu Mariana:Da.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Și vreau să se menționeze, dacă sunteți de acord și v-aș
ruga pe dumneavoastră, ca să fie lucrurile foarte clare și fără urme de interpretare,
numărul de mașini cu care se suplimentează fiecare cursă.
Dl. Crușoveanu Marian: De la 14 la 24. Nu apare de la 14 la 24?
Dl. Niculescu George Sergiu: Și acesta este un amendament pe care dumneavoastră
îl faceți la proiectul 11, la cursa 076? Sau vreți 10 autobuze pe fiecare traseu?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Păi, ce am făcut? Zece pe fiecare traseu!
Dl.Niculescu George Sergiu: Și la 077 câte avem? La proiectul 12? Deci, vreți
mărit numărul de la 8 la 10 și pentru 077?
Dna.Belu Mariana: De la 9 la 11. Scrie în proiectul de hotărâre.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
- Cine este pentru?
Dl. Crușoveanu Marian: În forma inițială?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Da!
- Cine este pentru?Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 400/2013, prin modificarea
numărului de curse aferente traseului cod 077 Constanţa – Mamaia – Năvodari.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dl.Crușoveanu Marian: O întrebare, domnule inițiator!
Văd că pe graficul cu timpii de traseu, inițial, în proiectul vechi erau 40 de
minute, Năvodari - City, sau până unde mergeau ei, acum sunt 30 de minute.
Cum ați calculat? Cum s-a ajuns la aceste date?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Colegii noștri au făcut monitorizare de la ultima ședință de
Consiliu. 40 de minute sunt pe numărul de mașini pe care îl avem acum.
Suplimentând numărul de mașini, automat se micșorează timpii. Eu nu am
calculat până unde se duc mașinile.
Consiliul Județean aprobă, și este legal, ca aceste trasee intrajudețene să se
oprească la intrarea în oraș.
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În acest sens, am făcut o solicitare Primăriei Municipiului Constanța prin care
îi rugăm să se stabilească niște capete de linie la intrarea în oraș, și acele mașini să se
oprească la intrarea în oraș, pentru că așa este corect.
În acest sens se dă de muncă și celor de la R.A.T.C. Sunt convins că în timp
lucrurile acestea se vor reglementa și vot intra în normal. Automat, în condițiile în
care micșorez acest traseu și măresc numărul de mașini, timpii se micșorează și nu
mai am 40 de minute, cât se întoarce o mașină, am 30 de minute.
Dl. Crușoveanu Marian: Păi, nu! întrebarea mea este: acești timpi nu sunt calculați
când pleacă mașina de la punctul A și se oprește la punctul B?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: La intrare în Constanța!
Dl.Crușoveanu Marian: Da.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Așa.
Dl. Crușoveanu Marian: La City. Se pleca de la Năvodari și se oprea la City. Acum
trei luni, un exemplu, da, făceau 40 de minute pe grafic. Acum aceiași mașină pleacă
din același punct, se oprește în același punct. De ce face 30 de minute? Unde au
dispărut 10 minute? Este aceiași mașină!
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Da. Atâta timp cât îți vin cu 10 mașini în plus, tu nu mai
faci așa mult timp pe traseu pentru că nu se mai întârzie așa de mult. Nu e vorba de
viteza cu care merg, e simplu.
Dl.Crușoveanu Marian: Nu o să mai aibă opriri atât de dese? Sau ce vreți să
spuneți?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Păi și ce dacă are opriri atât de dese? El întârzia pentru că
se urcau foarte mulți oameni, se întârzia foarte mult în stații, și atunci se întârzia, se
făceau 40 de minute.
În condițiile în care eu îți măresc numărul de mașini, au timpii de staționare în
stație mai mici, staționarea este mai mică.
Dl.Crușoveanu Marian: Ok. La cei care au...
Dl.Palaz Claudiu Iorga: 10 minute la traseul acesta, credeți-mă că nu se cunoaște.
Dl.Crușoveanu Marian: Am înțeles că un operator are stații fixe, iar celălalt merge
în regim de maxi-taxi.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Noi am aprobat Constanța-Năvodari Intrare, mai departe,
ce fac operatorii în municipiul Constanța, nu este de competența noastră.
Dl.Crușoveanu Marian: Deci, pentru ambii operatori este valabil acest timp de 30
de minute.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Da, da, da!
Dl.Crușoveanu Marian: Am înțeles, mulțumesc.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Noi răspundem pentru ce am autorizat, pentru
documentele pe care le-am înaintat, mai departe... nu ne cereți altceva.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: De asta am și trimis Corpul de Control și am făcut
acele acțiuni împreună cu Poliția și cu I.S.C.T.R.-ul, ca acești transportatori să își
facă treaba, cum am spus la ultima ședință.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 33 de voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
13.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 400/2013, prin modificarea
numărului de curse aferente traseului cod 095 Constanţa – Mamaia – Năvodari –
Lumina.
Imediat, domnule consilier. Dați un microfon domnului consilier, vă rog
frumos.
Dl.Turcu Daniel: Bună ziua. Aș dori să retrag proiectul de pe ordinea de zi, în cazul
în care se mai poate și aș vrea să și explic.
Am primit un raport al Direcției de Transport, s-au luat niște măsuri, s-au
aplicat niște contravenții.
Am înțeles că, oarecum, s-a ajuns la niște discuții cu operatorii, și, spune
Direcția de Transport că se va remedia problema în 2 luni sau în maxim 2 luni.
Momentan, vreau să îmi retrag proiectul de pe ordinea de zi, pentru că, acuma ca o
paranteză glumeață, sunt convins că și domnul președinte urmează să ne anunțe că
se vor abține consilierii pentru că sunt măsurile în curs. E doar o părere.
Având în vedere proiectele nr.11 și nr.12, matematic, pragmatic ar trebui să se
rezolve problema, după calcule matematice.
Dacă se rezolvă problema pe ruta Năvodari - Constanța nu mai revin cu
proiectul. Dacă la începerea anului școlar constatăm că, pentru că matematic da, și
sunt convins că se rezolvă problema doar din suplimentare, dar eu pun la îndoială
bunăvoința operatorilor, încă.
Aștept luna Septembrie, dacă situația în trafic este la fel, în luna Septembrie
revin cu cererea de a reintroduce proiectul pe ordinea de zi. Mulțumesc.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Am înțeles, ați retras acest proiect, ați observat că am
făcut acele controale și lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă.
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Privitor la proiectul pe care l-ați inițiat dumneavoastră, dacă se va dovedi că
va trebui înființată și acea cursă, vom vorbi cu cei doi operatori, dacă este necesar, și
vom prelungi aceste două curse până la Lumina.
Dl.Turcu Daniel: Vreau să repet, vă rog. Pun la îndoială bunăvoința operatorilor.
După calcul îmi iese și mie, pragmatic, matematic, cum trebuie, dar încă pun la
îndoială bunăvoința operatorilor.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Bun, am înțeles, domnule consilier.
Dl.Muhscină Gheorghe: Ați dat răspunsul la ceea ce vroiam să întreb și eu.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Da.
Dl.Muhscină Gheorghe: Că oportunitatea rămâne pentru Lumina, și nevoia.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Oportunitatea rămâne în analiză, și dacă va fi necesar
prelungiți acele curse încă 1,5 km până la Lumina. Cele două curse deja existente. O
secundă, domnule consilier.
Dl.Niculescu George Sergiu: Traseele 076 și 077.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Exact. E o situație delicată. A fost. S-au rezolvat
anumite aspecte în ultima perioadă. Vă rog, domnule consilier.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Pe traseul Lumina - Năvodari sunt cei doi operatori
Transevren și Metropolitan, noi am reglementat și aceste curse să fie în așa fel,
venirea lor către Năvodari să fie cap la cap cu cele care pleacă din Năvodari.
Să nu mai fie sincope, ca în momentul în care ajungi acolo să mai stai în stație
până te urci în următorul mijloc de transport. Dacă nu se reglează aceste lucruri...
Dl.Muhscină Gheorghe: Să se prelungească până în Lumina să poată ajunge în
Mamaia.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Am înțeles poziția P.N.L.-ului. Va fi avantajat cel care are
curse, i se va prelungi și i se va da și această bucată din traseu.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Bun, am înțeles, domnilor consilieri. Ați observat că
Corpul de Control al președintelui a început să-și facă treaba. Aceste controale vor
continua și în următoarea perioadă. Sper să înțeleagă și transportatorii, și nu mă refer
numai la cursa înspre Năvodari, ci în tot județul, că lucrurile nu mai sunt cum au fost
înainte.
Acest Corp de Cotrol împreună cu instituțiile statului, și aici vorbim de Poliție
și de I.C.S.T.R. încep să-și facă treaba și să dea amenzi.
A fost retras proiectul nr.13.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
14. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean pentru perioada 2014-2019, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 400/2013, prin modificarea
graficului de circulaţie aferent traseului cod 063 Constanţa – Plopeni – Tufani.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna Belu Mariana: 33 de voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
15. Proiect de hotărâre privind însuşirea „Raportului de evaluare a proprietăţii
imobiliare săli/spaţii birouri situate în cadrul Pavilionului Expoziţional Constanţa,
bulevardul Mamaia, nr.331A, Judeţul Constanţa” precum şi aprobarea Caietului de
sarcini, a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice cu
plic închis pentru închirierea unei suprafeţe de 480,13 mp şi a Contractului cadru de
închiriere.
Dl.Crușoveanu Marian: O secundă, vă rog. Domnule președinte, voiam să întreb
pe domnul Palaz, de fapt vreau să fac un amendament la acest proiect în ceea ce
privește modalitatea de desfășurare a licitației. Eu cred că este oportun să se facă cu
strigare.
Prin acest fel, vă rog, domnule Palaz.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Să știți că nu mă deranjează. Pentru transparență nu vreau
să credeți că ne interesează foarte mult să mergem într-un fel sau să avantajăm pe
cineva. Dacă dumneavoastră veți considera că vreți să facem o modificare să meargă
pe licitație, noi nu avem nici un fel de problemă.
Numai puțin. Ca să vă dați, și e păcat că vedem numai lucrurile negre ale
conducerii, de curiozitate, am făcut pentru dumneavoastră un grafic de la data la care
a fost construit Pavilionul și vreau să vă spun că în perioada lui de glorie, la început,
când duduia economia 2010-2011au fost 0 încasări, 2011-2012 au fost 0 încasări și
lucrurile continuă așa. Dar, a început abia din anul 2014 să se încaseze 10.000 euro,
a continuat în 2015 cu 100.000 euro, aproape 100.000 euro și, vreau să vă spun că
azi, la un an de mandat, încasările sunt de 22 miliarde de lei vechi, aproape 500.000
euro.
Dl.Crușoveanu Marian: Da, domnule Palaz.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Și vreau să mă credeți că suntem de bună credință și
nicidecum nu încercăm să mergem în plic și să facem nu știu ce aranjamente. Dacă
considerați că este necesară și, chiar puteți să faceți parte din comisie, să modificăm
prin strigare, nu mă deranjează.
Dl. Crușoveanu Marian: Vroiam să supun la vot această modalitate.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Cred că este 12 sau 14 euro, aveți în Hotărârea de Consiliu
raportul.
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Dl.Crușoveanu Marian: Doar pentru modalitatea de desfășurare a licitației, să fie
cu strigare.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Dacă considerați că vreți să faceți amendamentul acesta,
nu am nimic împotrivă.
Dl.Crușoveanu Marian: Pentru că este mult mai transparent.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Singurul lucru, că ne puneți pe noi mai mult la muncă, că
trebuie să căutăm pas de licitație și toate cele, dar pentru transparență...
Dl.Crușoveanu Marian: Prin această modalitate poate crește și prețul de închiriere,
este oportunitatea licitatorilor de a crește prețul și de a aduce venituri mai mari la
Consiliul Județean.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Cei care vor să închirieze sunt cei de la Universitate.
Dl.Crușoveanu Marian: Sunt vreo trei, din câte știu eu, nu numai...
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu, Universitatea.
Dl.Crușoveanu Marian: Am înțeles că sunt 3. La comisie ni s-au spus că sunt 3
solicitări.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Au fost cei de la Universitate, au venit cei de la Poliția
Locală la un moment dat, dar domnul Babu ne-a contactat, dar au zis că au alte
variante și nu forțăm pe nimeni. Noi am făcut licitație pentru cele 9 spații pentru a fi
scoase la licitație.
Dl.Crușoveanu Marian: Vedeți vreo problemă de a organiza licitația cu strigare?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu. Eu v-am spus ca să știți că nu mă deranjează absolut
deloc. Eu v-am spus cine sunt cei care s-au arătat interesați de aceste spații.
Dl.Crușoveanu Marian: Atunci propun să votăm cu amendamentul ca licitația să se
facă cu strigare. Dacă sunteți de acord supuneți la vot, vă rog.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu am nici un fel de problemă.
Dl. Donțu Gheorghe: Doar o secundă, domnule președinte. În urma licitației, după
părerea mea, și cred că sunteți de acord cu mine, e foarte probabil să se întâmple să
conteste unul sau altul licitația și o luăm de la capăt și iarăși mai facem un proces.
Eu cred că, dacă mă întrebați pe mine sincer, cred că cu licitație vom întârzia.
Dl.Crușoveanu Marian: Oricum e licitație.
Dl.Donțu Gheorghe: Nu, nu, dar cu plic închis este o altă discuție decât dacă e
licitație.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: E licitație.
Dl.Crușoveanu Marian: E aceeași procedură, domnule Donțu.
Dl.Donțu Gheorghe: Nu știu, mă gândesc. Întreb.
Dl.Crușoveanu Marian: E aceiași procedură. Singura diferență este că nu se mai
deschid plicurile.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Supun la vot amendamentul domnului Crușoveanu.
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- Cine este pentru?
Deci, se aprobă cu 33 de voturi și se modifică cu licitație deschisă. Cu
strigare.
Dna.Belu Mariana: Aș dori să fac o precizare. Se modifică toată procedura, și din
punctul meu de vedere ar trebui să refacem procedura.
Pentru că n-ați stabilit PAS, n-ați stabilit absolut nimic, ca atare eu nu îmi pot
permite să îmi pun viza de legalitate doar pentru că, haideți, dacă aveți un
amendament scris, sau dictați-mi-l pentru că eu nu știu ce doriți dumneavoastră.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Ne întârziați dacă schimbăm modificarea. Gândiți-vă bine
că dacă schimbăm.
Dl.Crușoveanu Marian: Bănuiesc că vrem să facem o licitație cu strigare.
Dna.Belu Mariana: Păi atunci, dacă bănuiți, trebuie să venim cu o nouă procedură,
că eu nu pot să spun "cu strigare", dar trebuie să stabilesc toată procedura de la A la
Z.
Dna.Bercaru Nicoleta: Care este explicația?
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Procedura durează foarte mult, începe și anul
universitar și cred că se închid lucrurile după aceea. Ne întârziem cu procedura
foarte mult și cei care au solicitat, Universitatea Ovidius, vor începe anul universitar,
și presupun că la vremea când vom solicita noi licitația nu vor mai avea nevoie de
spațiu, la începutul anului universitar.
Dna.Belu Mariana: Vreau să mă înțelegeți că o procedură cu licitație deschisă cu
strigare trebuie reglementată foarte în amănunt, pentru că vor fi contestații. La acest
moment a spune numai „cu strigare” este incompletă procedura.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Eu vă propun să supunem la vot proiectul așa, ulterior
cu amendamentul că toate licitațiile vor fi cu strigare. Da? Bun.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Supun la vot proiectul în forma actuală.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării unei erori materiale cuprinsă în
Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr.158/30.06.2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
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Dl.Țuțuianu Marius Horia:
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa
nr. 254/03.12.2014 privind repartizarea spaţiilor cu destinaţia de birouri, precum şi a
locuinţelor de serviciu din imobilul bloc L4, situate în Municipiul Constanţa, aleea
Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare a chiriei, precum şi a
Contractului de închiriere.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
18.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Federaţiei Române de Şah a
unor spaţii din Pavilionului Expoziţional Constanţa în peroada 04-15 septembrie
2017 pentru desfăşurarea Campionatului European de Şah.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi
lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2017 finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
20. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii de la
Biblioteca Judeţeană “I.N. Roman” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
21.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2017 pentru Teatrul de Stat Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
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Dl.Țuțuianu Marius Horia:
22.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei la
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria Montessori”
Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Albatros”
Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “ Delfinul” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
26.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Constanţa nr.79/31.03.2017 şi a Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa
nr.103/28.04.2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
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Dl.Țuțuianu Marius Horia:
27.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.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
28.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
procentului de 20% din sume defalcate din T.V.A. pe anul 2017, 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.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
29.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a
sumelor defalcate din T.V.A. pe anul 2017 pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului judeţean Constanţa
pentru trimestrul II al anului 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Proiectul 31 o să-l las la sfâșit. Discutăm proiectul 32.
32.Proiect de hotărâre privind completarea Acordului de Parteneriat încheiat între
Județul Constanța - Consiliul Județean Constanța și Asociația Patronatul Tinerilor
Întreprinzători din România.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
20

Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Institutul de
Arheologie "V. Pârvan", Institutul Național al Patrimoniului și UAT Județul
Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Ultimul proiect.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri şi
cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii ale Judeţului Constanţa pe anul 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Aș dori, la sfârșit să îl rog pe domnul vicepreședinte
Palaz să vă spună câteva cuvinte depre o situație pe care o cunoașteți cu toții, și mă
refer la Proiectul „Capidava”, unde știți că sunt foarte multe probleme juridice și
probleme financiare.
Domnule Palaz, vă rog frumos.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: După cum știți, proiectul ne-a dat destule bătăi de cap. S-a
format și o comisie în sensul acesta ca să reușim să-l deblocăm.
În toată perioada aceasta noi, cel puțin nu am stat. Știți că a fost o întâlnire cu
cei de la Ministerul Culturii la Capidava, lucrurile s-au cam blocat acolo.
Adică s-a făcut scandal pe acest proiect, că nu e bun, că e un kich, că e un
dezastru, că banii trebuiesc dați înapoi de către cei de la Comisia LIMES, după care
lucrurile au dispărut total din piață, cei care au făcut acest scandal.
Această poziție a lor mă face să cred că ori au avut interese economice, ori au
avut interese financiare, că nu au fost băgați prin nu știu ce comisie, pentru că altfel
nu se explică cum blochezi un proiect de o asemenea amploare la nivelul Constanței,
după care să nu mai dai nici un semn de viață.
Tot ce vedeți dumneavoastră aici sunt documentele și corespondența pe care
am făcut-o cu Ministerul Culturii, în care le-am menționat faptul că, dacă nu se
găsește și ni se spune clar, dacă aceste propuneri ale comisiei sunt pertinente sau nu
sunt pertinente, noi pierdem banii.
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Proiectul este în gestiunea mea, eu nu îmi permit să dau drumul la restul de
executat, iar după ce se câștigă licitația și se începe continuarea lucrărilor pe această
cetate, să vină iarăși nu știu ce băiat de la Comisia LIMES și să spună: nu, că este
greșit, demolați tot ce a fost până acum, pentru că nu e în regulă!
Nu este corectă această poziție, a celor care au blocat sau au făcut scandal pe
acest proiect. Tot ce vedeți dumneavoastră aici, am făcut un opis cu toate
documentele care au fost făcute pentru deblocarea acestui proiect.
Mai mult decât atât, cei care verifică acest proiect de la Ministerul Dezvoltării,
în ultimul lor document ne-au menționat următorul lucru:„Stabilirea de urgență a
unei întâlniri a tuturor părților implicate direct în proiect” lucru pe care noi deja l-am
făcut și ați fost și dumneavoastră, mă refer la consilierii direct prezenți între
Ministerul Dezvoltării, Consiliul Județean, Comisia LIMES și proiectant, pentru a
rezolva cât mai rapid divergențele apărute în urma declarațiilor reprezentanților
Comisiei LIMES cu privire la calitatea lucrărilor deja executate în vederea stabilirii
cu exactitate a lucrărilor acceptate, a celor care trebuiesc refăcute și a celor
neefectuate încă.
Toată lumea spune că ne blocăm sau ne învârtim în jurul cozii acestei comisii.
Presa m-a sunat de nenumărate ori, vreau să știe foarte clar: Consiliul Județean și-a
făcut treaba și a făcut demersuri pentru deblocarea acestei situații. Ne-ați ajuta foarte
mult, dumneavoastră, media, așa cum ați avut o poziție de susținere a propunerilor
LIMES, acuma să-i trageți la răspundere de ce nici până la această dată nu și-au
prezentat un punct de vedere pertinent nici Ministerul Culturii, sau cei care au fost
trimiși de la Ministerul Culturii, nici cei de la Comisia LIMES pentru rezolvarea sau
deblocarea acestei situații.
Mie mi se pare rea credință și nu mi se pare decât că s-au încercat niște jocuri
ale celor care, într-adevăr se ocupă și au specialitatea pentru a gestiona astfel de
probleme, eu nu sunt specialist, nici arheolog, nici arhitect și nu știu dacă e făcut
bine, sau nu e făcut bine ceea ce s-a întâmplat la cetatea Capidava. Dar, îi rog pe cei
care au generat acest scandal și au blocat la această dată acest proiect, să-și prezinte
public un punct de vedere, ori dărâmăm ce s-a executat, și asta este, ne asumăm
acest lucru, ori să fim lăsați să terminăm acest proiect pentru că altfel vom fi nevoiți
să dăm banii înapoi.
Noi am făcut pașii, sau gestionarea este făcută, de a scoate rest de executat la
licitație, dar ne-am oprit acest lucru că fără acest aviz riscăm generarea unui nou
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scandal și atunci, noi, cel puțin actuala conducere, suntem direct vinovați de acest
lucru.
Dar vreau, pentru presă, să se știe, ne-am făcut treaba, s-au făcut demersuri.
Mingea este în terenul celor de la LIMES și a Ministerului Culturii.Vă mulțumesc.
Am vrut pentru informare, pentru că știați, pentru că ați fost implicați direct în
acest proiect. Vă mulțumesc mult.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: După cum știți, Proiectul „Capidava” este o piatră de
moară care atârnă de Consiliul Județean. Noi facem toate demersurile să continuăm
acest proiect. Dacă în continuare ne vor bloca unii de la București, cu toate că am
făcut diferite demersuri, nu vom reuși să continuăm, și ceea ce a spus domnul Palaz
este foarte bine întemeiat, și chiar domnule Palaz, vă rog , în continuare să dispuneți
toate măsurile să reușim să continuăm acest proiect. Bun.
Vă mulțumesc foarte mult, vă dorec un weekend plăcut.
Declar ședința închisă.
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