CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Nr. 33945/04.12.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28.11.2017 la ședința ordinară a
Consiliului Județean Constanța
Şedinţa ordinară a fost convocată de către Domnul Țuțuianu Marius Horia
- Președinte al Consiliului Județean Constanța, astăzi, 28.11.2017, ora 11.00, 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 Președinte Țuțuianu Marius Horia, 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 Draghici Rareș,
domnișoara Nedelcu Sabrina Maria, domnul Florea Dumitru, domnul Mocianu
Sorin.

X
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea, post – mortem, a titlului de „Cetățean
de Onoare al Județului Constanța” domnului prof.univ.dr. Gheorghe
Dumitrașcu.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea și validarea ca membru în cadrul
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța, a domnului Subprefect
Jeacă Dumitru.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele
și lucrările de drumuri și poduri, pentru anul 2017, finanțate din bugetul
Consiliului Județean Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare, Organigramei și a Statului de funcții pentru Regia Autonomă
Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, în reorganizare judiciară.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.6 din
Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.17/31.01.2017, privind stabilirea
unor tarife, taxe și taxe locale pentru anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții
de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Constanța nr.242/29.09.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici faza SF/DALI aferenți proiectului „Reabilitare energetică a
clădirilor Centrului de Plasament Antonio, Constanța”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de
Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul
Constanța și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Constanța, pentru derularea Proiectului "Reabilitare energetică a clădirilor
Centrului de Plasament Antonio, Constanța".
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
9. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța
de punere la dispoziția investitorului S.C. TELEKOM
ROMÂNIA
COMMUNICATIONS S.A. a unui bun imobil aflat în domeniul public al
județului Constanța, în scopul realizării lucrărilor "Instalare cablu fibră optică
în comuna Tuzla".
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
10.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța
de punere la dispoziția investitorului S.C. TELEKOM ROMÂNIA
COMMUNICATIONS S.A. a unui bun imobil aflat în domeniul public al
județului Constanța, în scopul realizării lucrărilor "Instalare cablu fibră
optică în comuna 23 August".
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Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
11.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Constanța
nr.79/31.03.2017, privind repartizarea pe unități
administrativ – teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA
pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală
pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Constanța nr.199/28.07.2017, privind repartizarea pe unități
administrativ – teritoriale a procentului de 20% din cota de 18,5 % impozitul
pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare
locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanțare locală pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări către
Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unor
bunuri imobile, din domeniul public al statului în domeniul public al
județului Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări către
Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui bun
imobil situat în municipiul Constanța,
str. Piatra Craiului, nr.4, din
domeniul public al Statului în domeniul public al județului Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
15.Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la principalele produse
agricole, pentru anul fiscal 2018, la nivelul județului Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
16.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Constanța nr.254/03.12.2014, privind repartizarea spațiilor cu destinația de
birouri, precum și a locuințelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat în
Municipiul Constanța, al. Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare,
a chiriei, precum și a contractului de închiriere.
Iniţiator : Vicepreşedinte –Palaz Claudiu-Iorga.
17.Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al
județului în domeniul privat al județului și desființarea acestora prin
demolare.
Iniţiator : Vicepreşedinte –Palaz Claudiu-Iorga.
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18.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției Județene pentru
Sport și Tineret Constanța a Sălii de Conferințe din cadrul Pavilionului
Expozițional Constanța, în data de 05 decembrie 2017, pentru desfășurarea
evenimentului "Gala Voluntarului" 2017.
Iniţiator : Vicepreşedinte –Palaz Claudiu-Iorga.
19.Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2017 la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli aferent anului 2017, pentru Direcția Publică Județeană de
Evidență a Persoanelor Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "
Maria Montessori" din Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "
Albatros" din Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "
Delfinul" din Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017, pentru Centrul Școlar de Resurse și de Asistență
Educațională Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli și modificarea listei de investiții, pe anul 2017, ale Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului județean Constanța
pentru trimestrul III al anului 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
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27.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții ale Județului Constanța, pe anul
2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de trecere a
terenului adiacent Pavilionului Expozițional Constanța, proprietate publică a
Municipiului Constanța, în proprietatea publică/administrare a județului
Constanța.
Iniţiator : Vicepreşedinte –Palaz Claudiu-Iorga.
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean de dezvoltare a
abilităților de învățare pentru copiii cu deficiențe de vedere din județul
Constanța.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități adminisrativteritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din
impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de
dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care
necesită cofinanțare locală pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
31.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Constanța nr. 243 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
SF/DALI aferenți proiectului ,,Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului
de Primire a Copilului în Regim de Urgență, Constanța”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de
Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța
și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța
pentru derularea Proiectului ,,Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de
Primire a Copilului în Regim de Urgență, Constanța”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
X
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bună ziua, tuturor! Avem absenți? Doamna Belu,
vă rog frumos să faceți prezența.
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D-na Belu Mariana: Sunt prezenți 31 de consilieri, ședința este legal
constituită.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Mulțumesc, doamna Belu.
Bună ziua, încă odată! Astăzi, avem pe ordinea de zi 27 de proiecte la care
se adaugă 5 proiecte pe ordinea suplimentară. O să dau citire celor 5 proiecte de
pe ordinea suplimentară.
- Cine este pentru ordinea de zi suplimentară? Abțineri? Împotrivă?
Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 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: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
1. Proiect de hotărâre privind acordarea, post - mortem, a titlului de „Cetățean de
Onoare al Județului Constanța” domnului prof.univ.dr. Gheorghe Dumitrașcu.
După cum ați văzut, primul proiect pe ordinea de zi a ședinței, este cel
privind acordarea titlului de „Cetățean de Onoare al Județului Constanța”
domnului prof.univ.dr. Gheorghe Dumitrașcu.
În primul rând aș dori să ținem un moment de reculegere în memoria
domnului Dumitrașcu, deoarece, după cum bine știți, în afară că a fost un mare
profesor universitar, un mare istoric, a fost un mare român.
Domnul prof. Dumitrașcu este omul care a scris istorie, și a contribuit la
tot ceea ce înseamnă Constanța. Să nu uităm că domnul Dumitrașcu este cel care
a inițiat, ca atunci, în 1990, după Revoluție, să avem universitate la Constanța.
Tot el este cel care a contribuit la realizarea Constituției României.
Vă rog să ținem un moment de reculegere și vă rog să aprobăm acest
proiect, ulterior.
Vă mulțumesc foarte mult.
Supun votului dumneavoastră acest proiect.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Permiteți-mi să înmânez doamnei Lavinia
Dumitrașcu și fratelui, Decebal Dumitrașcu, diploma de onoare.
Îmi pare rău că nu am avut onoarea să-i înmânez această diplomă prof.
Dumitrașcu atunci când încă era în viață.
O înmânez acum, ție, și sper, sunt ferm convins că o veți face, și tu și
fratele tău, să duceți mai departe numele lui și ceea ce a făcut pentru Constanța
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și pentru România. Sper, că de undeva de acolo de sus ne urmărește și ne va
supraveghea cu atenție.
D-na Dumitrașcu Lavinia: Promit să nu vă țin mult. Din păcate, ni se
reproșează nouă românilor, și pe bună dreptate, că nu știm să ne apreciem
valorile și să le respectăm în timpul vieții.
Să știți că tata a știut, în timpul vieții, că este iubit, că este apreciat și în
decembrie, la sfârșitul lunii decembrie mi-a repetat de mai multe ori că el are
datoria să se facă bine, pentru că este dator moral și sufletește unor oameni. Și
mi-a spus: tati, o să ies în public cum mă fac bine, primul lucru pe care o să îl
fac, o să ies la televiziune pentru a le mulțumi oamenilor. Și mi-a înșirat, copiii
mei, și aici nu se referea la mine și la fratele meu, se referea la miile de copii ai
lui, de la Institutul Pedagogic, de la subingineri, mormolocii, cum îi alinta, copiii
lui de la Liceul Mircea cel Bătrân, de care era tare mândru, blonzii de la
Universitatea Ovidius și de la Andrei Șaguna. Vroia să mulțumească, în mod
deosebit, copiilor lui de la presă. Prietenilor, colegilor, oamenilor cunoscuți și
necunoscuți, care l-au sprijinit și l-au apărat în puținele atacuri care au fost în
martie 2016 și care l-au considerat cetățean de onoare și fără patalama.
M-am gândit, în drumul spre aici, cam ce ar fi spus tata în această situație,
îmi cer scuze că nu am talentul lui oratoric, dar cred că l-am cunoscut cel mai
bine, scuză-mă fratele meu.
Vreau să spun că tata ar fi continuat lista mulțumirilor cu parantezele
binecunoscute. Și ar fi mulțumit domnului președinte al Consiliului Județean,
Horia Țuțuianu, pentru că făcut posibil să să se întâmple aici ceea ce se
întâmplă. I-ar fi mulțumit domnului primar, și nu atât domnului primar cât
omului Decebal Făgădău, care pentru faptul că l-a respectat ca profesor, l-a
respectat și iubit ca diriginte și l-a iubit ca părinte. Lui Ștefan Paraschiv,
mircistul, care acum este student anul 2 la drept și face cinste Constanței și
Dobrogei, la București. Și care a venit la viceprimarul de atunci, Decebal
Făgădău, să-i propună acordarea acestui titlu tatălui meu. Și ar mai fi mulțumit
tata, consilierilor locali din martie 2016, le-ar fi mulțumit inclusiv celor care au
votat împotriva lui. Și le-ar fi mulțumit pentru că el știa, cum știm noi toți, că au
fost manipulați. Au fost manipulați de un om care predă încă la universitatea
înființată de tatăl meu. Și vă spun, el era balanță și i-a iertat. De asemenea ar fi
mulțumit domnilor consilieri județeni care au îndreptat o nedreptate.
Aflându-ne între trei zile importante pentru sufletul lui și pentru sufletul
nostru fără îndoială că ar fi punctat naționalismul care îl definea. Ne aflăm între
Ziua Dobrogei, Ziua Constanței și Ziua Națională a României. Cu un an înainte
de niște cifre rotunde, atât de dragi nouă. Și ne-ar fi spus, copiii mei, dragii mei,
nu trebuie să vă simțiți român, dobrogean, constănțean numai în acele zile, și
fiecare celulă a trupului vostru trebuie să simtă că este român, dobrogean,
constănțean în fiecare secundă a vieții voastre. Și ne-ar fi îndemnat să fim
oameni așa cum ne-a învățat el și să știți că ne-a lăsat prin testament o misiune
foarte importantă, anume, aceea, de a continua mai departe ceea ce a făcut el.
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Știți că el avea un logo, să îi spunem: „misia mea e Dobrogea”. Suntem datori
tatălui meu să facem pentru Dobrogea, fiecare cât putem, pentru că spunea, și îl
parafrazez aici pe prietenul lui, Adrian Păunescu: „dacă țării îi este bine, și nouă
ne este bine”.
Cu fratele meu, vom merge să dăm raportul tatălui meu, la cimitir, după
ce ies eu de la servici. Să dau raportul este cumva aiurea spus, pentru că tata nu
a făcut militărie cu noi, și se vede. Să-i prezentăm aceste distincții care i s-au
acordat, chiar și post mortem, și titlul acesta de „Cetățean de Onoare al Județului
Constanța” și cea care i s-a acordat acum câteva zile din partea ziarului Ziua de
Constanța, aceea care se numește „Meritul Dobrogean”. Ziua de Constanța
sărbătorește Dobrogea programat, un an, și apoi cine știe cât. Și fără îndoială că
la proiectul acestui ziar ar fi participat cu sufletul și cu pixul, scria cu pixul nu
cu stiloul.
Eu vă mulțumesc, în numele tatălui meu care, fără îndoială, este aici cu
noi, în numele fratelui meu, în numele meu și în numele copiilor lui, miilor de
copiii, și să nu uităm dragilor, misiunea noastră este Dobrogea și să nu uităm să
fim oameni. Vă mulțumesc foarte mult.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea și validarea ca membru în cadrul
Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța, a domnului Subprefect Jeacă
Dumitru.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru, a venit și domnul Matei.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele
și lucrările de drumuri și poduri, pentru anul 2017, finanțate din bugetul
Consiliului Județean Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare, Organigramei și a Statului de funcții pentru Regia Autonomă
Județeană de Drumuri și Poduri Constanța, în reorganizare judiciară.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr.6 din
Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.17/31.01.2017, privind stabilirea
unor tarife, taxe și taxe locale pentru anul 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de Funcții
de la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Constanța nr.242/29.09.2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici
faza SF/DALI aferenți proiectului „Reabilitare energetică a clădirilor Centrului
de Plasament Antonio, Constanța”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Acordul de
Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța și
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, pentru
derularea Proiectului „Reabilitare energetică a clădirilor Centrului de Plasament
Antonio, Constanța”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
9. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Județean Constanța
de punere la dispoziția investitorului S.C. TELEKOM
ROMÂNIA
COMMUNICATIONS S.A. a unui bun imobil aflat în domeniul public al
județului Constanța, în scopul realizării lucrărilor „Instalare cablu fibră optică în
comuna Tuzla”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
10. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului Județean
Constanța de punere la dispoziția investitorului S.C. TELEKOM ROMÂNIA
COMMUNICATIONS S.A. a unui bun imobil aflat în domeniul public al
județului Constanța, în scopul realizării lucrărilor „Instalare cablu fibră optică în
comuna 23 August”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Constanța
nr.79/31.03.2017, privind repartizarea pe unități
administrativ – teritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din TVA
pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe
anul 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Constanța
nr.199/28.07.2017, privind repartizarea pe unități
administrativ – teritoriale a procentului de 20% din cota de 18,5 % impozitul pe
venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de dezvoltare locală și
pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală pe
anul 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări către
Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unor bunuri
imobile, din domeniul public al statului în domeniul public al județului
Constanța.
Dl. Muhscină Gheorghe: Dacă îmi permiteți, aș vrea să fac câteva precizări
aici, și anume: după cum se știe, data trecută când a fost acest proiect pe ordinea
de zi, noi am ridicat niște probleme. Și anume: acele ale bugetării, de unde o să
le facem și cum o să facem ceea ce se propune să se facă. Diferența acum, față
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de data trecută este, să înțeleg, că se ia de la Minister cu tot cu buget, acesta este
una. Rămân cele de data trecută, anume, faptul că Teatrul de Vară arată cum
arată, de un an de zile Casa „Jean Constantin”, sau ce este, pentru o gaură în
tavan nu se rezolvă problema. Deci, sunt o grămadă de probleme prioritare.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: S-au rezolvat, domnule consilier.
Dl. Muhscină Gheorghe: S-au rezolvat? în regulă. Deci, diferența, acum, ar fi
că se ia cu tot cu buget și atunci nu mai există o împovărare a 15 milioane sau
cât ar fi pe an, pentru Consiliul Județean.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Îmi permiteți să vă răspund? deocamdată facem
solicitare către Minister.
Dl. Muhscină Gheorghe: Permiteți-mi să termin, că asta vroiam să spun. Chiar
dacă acum facem doar solicitarea, am vrea să fie clar încă de pe acum, că: dacă
anumite amendamente, cum ar fi, le voi spune acum, și dacă data viitoare când o
să cerem și trecerea, în funcție de cum o să decidă Ministerul, dacă administrare
sau proprietate.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Doar proprietete.
Dl. Muhscină Gheorghe: Doar proprietate, perfect, și mai bine. Dacă aceste
amendamente nu vor fi incluse, noi atunci, ne rezervăm de acum dreptul de a
vota împotrivă. Acum vom vota pentru și amendamentele sunt: spațiile verzi
care acum sunt spații verzi trebuie trecute în Registrul spațiilor verzi, astfel încât
să evităm și să anulăm orice fel de tentație de a ajunge altceva decât spații verzi,
acele terenuri, 1.
2. Schimbarea destinației terenurilor sau activităților care se desfășoară acolo.
Terenul de fotbal, teren de fotbal, de rugby, de tenis, pistă de karting sau ce sunt
acolo, să rămână și să aibă aceeași destinație. Și administrarea să fie făcută
exclusiv de către Consiliul Județean Constanța.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Noi am avut discuțiile acestea, pot să vă răspund?
Dl. Muhscină Gheorghe: Este în regulă. Eu am terminat. Am vrut să-mi aștern
pentru data viitoare, în cazul în care vom vota împotrivă și am vrut să explic de
ce de data asta votăm pentru și data trecută am votat împotrivă.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule consilier, după cum știți, și mă refer la
tot grupul liberal cu care am avut această discuție. De când am venit, împreună
cu echipa aceasta, la Consiliul Județean, nu am făcut nimic altceva decât în
interesul cetățenilor județului Constanța. Ceea ce spuneți dumneavoastră este
valabil, nu veți vedea vreodată la Consiliul Județean că Țuțuianu, Palaz sau
Learciu, vor avea interese personale în ceea ce înseamnă Consiliul Județean
Constanța. Bun! Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru. O abținere, domnul Enescu.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Doamna? Aș fi vrut să vă prezentați înainte. Am
avut o discuție la început, o să vă dau cuvântul la sfârșitul ședinței. Vă rog
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frumos nu întrerupeți plenul Consiliului Județean care are de discutat probleme
pentru județ. În ceea ce vă privește pe dumnevoastră, vă voi da cuvântul la
sfârșit, să vă expuneți problemele. Deocamdată este doar o solicitare către
Ministerul Învățământului. Consilierii au votat doar o solicitare, atât. Vă
mulțumesc, la sfârșit o să vă dau cuvântul.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări către
Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unui bun
imobil situat în municipiul Constanța, str. Piatra Craiului, nr.4, din domeniul
public al Statului în domeniul public al județului Constanța.
Vă ascult, domnule consilier.
Dl. Muhscină Gheorghe: Este vorba de Casa Soarelui? Da?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Este vorba de clădirea unde a fost Casa Soarelui.
Dl. Muhscină Gheorghe: Clădirea unde a fost Casa Soarelui. Este în regulă.
Mă bucur că se întâmplă și ajunge către final, nu este foarte aproape de final, dar
oricum se fac pași pe această temă. Aici, nu vreau să vorbesc despre
paternitatea, cine a făcut și ce, bine că se întâmplă, le-ați inițiat dumneavoastră.
Dar și la punctul 13 și la punctul 14, acum vom vota, chiar dacă l-am inițiat noi
și acum este inițiat de dumneavoastră. Așa am votat și la punctul 13 care a fost
gândit de domnul Palaz. Deci, dacă și domnul Palaz venea acum, cu diferență
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Votați împotrivă.
Dl. Muhscină Gheorghe: Nu, nu votam împotrivă. Votam tot pentru. Păi, dacă
la ăsta votăm pentru! Asta am vrut să spun, Că paternitatea celui dinainte îi
aparține, paternitatea acestuia ne apaține nouă. Dar, ne bucurăm.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule consilier, să nu facem politică. Haideți
să ne vedem de treabă.
Dl. Muhscină Gheorghe: Bine. Măcar să punctăm anumite lucruri.
Dl. Crușoveanu Marian: Avem funcții politice, domnule președinte.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă înțeleg, domnule consilier.
Dl. Muhscină Gheorghe: Este în regulă, votăm! Mulțumesc.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la principalele produse
agricole, pentru anul fiscal 2018, la nivelul județului Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Constanța nr.254/03.12.2014, privind repartizarea spațiilor cu destinația de
birouri, precum și a locuințelor de serviciu din imobilul bloc L4, situat în
Municipiul Constanța, al. Magnoliei, nr.2, aprobarea criteriilor de repartizare, a
chiriei, precum și a contractului de închiriere.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
17. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al
județului în domeniul privat al județului și desființarea acestora prin demolare.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
18. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Direcției Județene
pentru Sport și Tineret Constanța a Sălii de Conferințe din cadrul Pavilionului
Expozițional Constanța, în data de 05 decembrie 2017, pentru desfășurarea
evenimentului "Gala Voluntarului" 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
19. Proiect de hotărâre privind Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2017 la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru, a venit și domnul Moldovanu.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli aferent anului 2017, pentru Direcția Publică Județeană de Evidență a
Persoanelor Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă " Maria
Montessori" din Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "
Albatros" din Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017, pentru Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă "
Delfinul" din Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2017, pentru Centrul Școlar de Resurse și de Asistență
Educațională Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli și modificarea listei de investiții, pe anul 2017, ale Direcției Generale
de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului județean Constanța
pentru trimestrul III al anului 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: Punctul nr.27 îl amânăm pentru sfârșitul ședinței,
pentru că este cu bugetul.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de trecere a
terenului adiacent Pavilionului Expozițional Constanța, proprietate publică a
Municipiului Constanța, în proprietatea publică/administrare a județului
Constanța.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Ținând seama că data trecută consilierii PNL mi-au
ridicat niște probleme, că vor expunerea de motive mai în detaliu, m-am
conformat și am făcut-o mai în detaliu.
Pe hol, unii dintre dumneavoastră mi-ați explicat alte motive. Eu v-am
explicat, ca și data trecută, ce încercăm, cel puțin ce încerc eu să fac, prin
această hotărâre.
Nu știu dacă fraze de genul: Palaz își face parc, de ce mă să votez că Palaz
își face parc sau vrea Palaz să iasă în față, își au rostul.
Nu uitați că acum 2 ore am ieșit cu un comunicat și merg cu o acțiune pe
care dumneavoastră nu ați sesizat-o ieri, mă refer ca partid, prin care blochez
eliberarea din funcție a celor doi consilieri locali de la PNL, pe motiv că acea
eliberare este în mod nelegal făcută. Și vorbesc de legislație, nu vorbesc de
decizii politice.
Vă dați seama că mi-ar fi convenit această stare de tensiune care există la
ora aceasta în PNL din cauza celor care au fost validați și cei care au fost
eliberați din funcție. Dar, eu cred, că trebuie să gândim pragmatic și să gândim
legal dacă vrem într-adevăr ca lucrurile să funcționeze în administrație.
Nu încerc să o folosesc pe acesta ca pe o monedă de schimb. Dar, încerc
să vă spun că sunt, așa cum v-am spus și din totdeauna, profesionist și știu exact
ceea ce vreau să fac și cum să fac lucrurile. Nu vreau să le speculez politic.
Repet, dacă era politic îmi conveneau cele două hotărâri care au fost votate ieri
și care, într-adevăr, surprinzător, fără să vă aduc vreun reproș, cei de la PNL sau abținut la modificările pe care a vrut să le facă PMP-ul. Cu toate că, punctul
nr.1, de eliberare a celor doi consilieri, nu există cadru legal de eliberare din
funcție. Deci, eu am vorbit de legalitate, nu de atitudine politică, de nimic
altceva.
Repet, am fost în stare să trec peste aceste punctări politice și am avut o
decizie pur și simplu pragmatică. Și indiferent de ce veți vota astăzi voi merge
mai departe cu deciziile pe care le-am luat ca să vă arăt că mă interesează doar
legalitatea și nidecum punctajul politic. Vă mulțumesc mult de tot.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă ascult, domnule consilier.
Dl. Niculescu George Sergiu: Eu, țin să-i răspund domnului vicepreședinte. În
primul rând, ca și în expunerea de motive pe care a făcut-o pentru proiectul
nr.28, la care tind să revenim astăzi, fiind obiectul discuției, pledoaria dumnealui
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nu are nicio legătură cu Consiliul Județean, ci cu Consiliul Municipal. Astăzi
suntem în ședință în Consiliul Județean. Iar, la proiectul nr.28, în expunerea de
motive, singurul lucru care a apărut în plus, față de fraza celebră din ședința
trecută, creșterea atractivității Pavilionului Expozițional, sunt o înșiruire de
specificații în care ni se spun activitățile care se desfășoară în prezent la
Pavilionul Expozițional, faptul că în ședința trecută am votat transmiterea unor
spații pentru Serviciul de buletine, Instituția Prefectului și atât.
Tot ce ne-ați spus data trecută referitor la retrocedări ilegale, scenarii din
acestea desprinse din filme de science-fiction cu retrocedări și așa mai departe,
nu se regăsesc în expunerea de motive. Dar, dumnevoastră, continuați să ni le
prezentați ca argumente pentru care trebuie să votăm acest proiect.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: V-ați uitat pe harta din zonă?
Dl. Niculescu George Sergiu: Numai puțin! Eu nu v-am întrerupt! Argumentele
pentru noi trebuie să votăm un proiect de hotărâre sunt în expunerea de motive.
În expunerea de motive, nu spuneți absolut nimic. Că faceți niște declarații
politice, la microfon, nu are nicio legătură cu expunerea de motive și cu motivul
pentru care trebuie să votăm aceste proiecte în ședința de astăzi. Vă mulțumesc.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Eu, după ședința de data trecută, v-am prezentat
public, o hartă, cu bucăți retrocedate din zona respectivă. Mai departe
dumnevoastră puteți să trageți ce concluzii doriți. V-am expus și în ședință ceea
ce urmărim, să rezolvăm ceva în orașul acesta. Mai departe este votul
dumneavoastră pur și simplu, eu nu încerc să vi-l influențez în nicio formă. Doar
simplul argument că propunerea, cum a spus mai devreme domnul președinte,
dacă venea din partea domnului Palaz, cu toate că prima dată a fost proiectul
meu, cel de la început nu trecea, mă face să cred că într-adevăr acolo este. Data
viitoare o să îl rog pe domnul Țuțuianu să îmi promoveze proiectul de trecere,
sunt convins că îl veți vota cu ambele mâini. Vă mulțumesc.
Dl. Crușoveanu Marian: Domnule vicepreședinte, dacă ar fi fost la fel de bine
fundamentat și explicat, vă asigurăm că ați fi primit și votul nostru. Ca un bun
profesionist ce sunteți, vă rog frumos să aveți expunerea de motive mai..
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule consilier, domnule vicepreședinte,
haideți să supunem la vot și vedem ulterior explicațiile votului fiecăruia, dacă
mai sunt de dat explicații.
În ceea ce privește proiectele pe care le-am inițiat, este munca mea, a
echipei, și a echipei vorbesc de domnul Learciu și domnul Palaz, și a echipei de
la consiliu. Este munca tuturor, nu numai a unui anume om. Da? Bineînțeles,
domnul Palaz a fost cel care a inițiat.
Dumneavostră ați spus la un moment dat, că acest proiect nu a fost bine
fundamentat. Am lucrat mai mult întrega echipă, am fundamentat cum trebuie,
am făcut diligențele necesare și am ajuns în ziua de astăzi să le supunem la vot.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
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D-na Belu Mariana: 19 voturi pentru. O abținere. 13 voturi împotrivă. Din 14,
câți sunt prezenți domnii consilieri PNL, 13 au votat împotrivă, este corect? Și o
abținere.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Întrucât pentru acest proiect este nevoie de două
treimi din voturi, proiectul nu a trecut. Deci, nu se aprobă.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului județean de dezvoltare a
abilităților de învățare pentru copiii cu deficiențe de vedere din județul
Constanța.
O să dau câteva explicații la acest proiect. Este vorba de copiii cu
deficiențe de vedere, pentru a lua anumite calculatoare pentru dumnealor.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe unități adminisrativteritoriale a procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din
impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susținerea programelor de
dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită
cofinanțare locală pe anul 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Constanța nr. 243 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
SF/DALI aferenți proiectului ,,Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de
Primire a Copilului în Regim de Urgență, Constanța”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de
Parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța și
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța pentru
derularea Proiectului ,,Reabilitarea energetică a clădirilor Centrului de Primire a
Copilului în Regim de Urgență, Constanța”.
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- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Revin la proiectul nr.27.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli și a listei obiectivelor de investiții ale Județului Constanța, pe anul
2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumesc foarte mult, declar ședința închisă.
Doamnă, veniți să luați cuvântul, dar, sunt ferm convins că atâta timp cât
la ora actuală este doar o solicitare, ceea ce mi-ați spus la începutul ședinței, nuși are relevanță. Vă dau cuvântul, dacă plenul Consiliului Județean, dorește.
D-na Draghici Carmen - președintele Fundației pentru Tineret Constanța.
Singurul amendament pe care noi îl avem la acest proiect, este vorba de
Corpul 1 din anexa pe care dumnevoastră ați supus-o la vot și ați aprobat-o. Acel
Corp, adică clădirea principală, nu este deținută de minister, o au doar în
folosință, nu au documente, există doar un proces pe rol al Tribunalului
București și o plângere penală în acest sens cu privire la acest patrimoniu. Ca
atare, ni se părea normal să se știe acest lucru, deși Consiliul Județean,
Prefectura Județului Constanța, sunt înștiințați de situația acestui patrimoniu încă
din 2002, de litigiile care au fost și care sunt și vor continua, cu privire la acel
imobil. Ca atare, rugămintea noastră era, pentru a nu opri celelalte investiții pe
care doriți să le faceți, să amendați acest Corp 1 până se va soluționa situația
juridică a acestui imobil. Asta este cerința noastră iar documentele le aveți
depuse, inclusiv în vara acestui an, la Consiliul Județean. Asta era informarea pe
care doream să o facem, să știți în cauză ce veți vota data viitoare. Vă
mulțumesc.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumesc foarte mult, doamnă. Aș vrea să vă
informez că instanțele de judecată și instanțele abilitate hotărăsc printr-o decizie
definitivă, irevocabilă și executorie, proprietatea unui bun.
Doamna Belu, o să vă dau câteva minute cuvântul să dați și
dumneavoastră explicațiile necesare, pentru că le cunoașteți mult mai bine.
D-na Belu Mariana: Pentru a nu se pune în discuție cumva legalitatea hotărârii,
acum, pentru că a fost votată, vreau să o informez pe doamna Draghici, că toate
datele referitoare la situația juridică a imobilului Palatul Copiilor și cele patru
centre, cluburile elevilor din patru localități ale județului, au venit de la
Ministerul Învățământului. Eu, cred că o autoritate a statului, a guvernului,
Ministerul Învățământului, confirmă că sunt bunuri proprietate publică al
statului și în administrarea ministerului, reprezintă temeiul legal pentru ca acest
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Consiliul Județean să poată să ia o hotărâre. Dacă instanțele de judecată vor
hotărî că aceste bunuri aparțin Fundației pentru Tineret, am înțeles, cu siguranță
lucrurile se vor regla. Încă odată, repet, situația juridică este venită de la Guvern
prin Ministerul Educației și Învățământului. Vreau să-i asigur pe domnii
consilieri că tot ce au votat este legal!
Consilierii Județeni: Este în regulă, mulțumim!
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Neavând o hotărâre judecătorească, nu pot lua
foarte în serios ceea ce spuneți dumneavoastră.
Vă mulțumesc foarte mult! Declar ședința închisă!

X

PREŞEDINTE,
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

SECRETAR AL JUDEŢULUI ,
BELU MARIANA

Întocmit,
Grovu Mihaela
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