CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Nr. 18124/03.07.2017

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 30.06.2017 la ședința ordinară a
Consiliului Județean Constanța
Şedinţa ordinară a fost convocată de către Domnul Țuțuianu Marius Horia
- Președinte al Consiliului Județean Constanța, astăzi, 30.06.2017, 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 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.
Lipsesc următorii consilieri județeni: domnul Donțu Gheorghe,
domnișoara Nedelcu Sabrina Maria, domnul Bizineche Adrian, domnul
Drăghici Rareș, domnul Gima Stelian.

X
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier
judeţean.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
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Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier
judeţean.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
4. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a
Judeţului Constanţa pe anul 2017.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor al Judeţului Constanţa pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de concesiune, ce se va
încheia între Comuna Agigea în calitate de concedent şi Judeţul Constanţa în
calitate de concesionar, în vederea exploatării „ Locuinţelor protejate pentru
persoane cu handicap”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa..
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
9. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru însuşirea în
patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale Oraş Techirghiol a investiţiilor
realizate pe raza Oraşului Techirghiol în cadrul Proiectului „ Reabilitarea şi
modernizarea de drumuri în staţiunea Techirghiol”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului
proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia
contractul de management la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.
Burada”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.306/2016 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului
„Restaurarea, conservarea, amenajarea şi valorificarea cultural turistică a Cetăţii
Carsium ( Hârşova)”.
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Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 305/2016 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului
„Salvarea şi punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu”.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.303/2016 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului „
Restaurarea, conservarea, amanaajarea şi punerea în valoare a Edificiului
Roman cu Mozaic”.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
14. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol
Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Iniţiator: Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei la
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Iniţiator: Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.
16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tănase
Mariana pentru domnul Tănase Romel.
Iniţiator : Iniţiator: Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.
17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Sali
Ialcin pentru minorul Sali Sabri Bircan.
Iniţiator : Iniţiator: Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.
18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Pană
Carmen pentru domnişoara Pană Olivia Cristina.
Iniţiator : Preşedinte : Ţuţuianu Marius Horia.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii serviciului social cu cazare,
respectiv a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Năvodari,
aflat în subordinea DGASPC Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
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21. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale, pe anul 2017,
pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor
copilului şi ale persoanei adulte cu handicap ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli şi modificării Listei de Investiţii pe anul 2017 a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Constanţa nr.228/17.08.2016 privind desemnarea administratorului
special al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa în cadrul
procedurii speciale de insolvenţă.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean în cadrul
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de comodat
nr.14983/03.08.2008, încheiat între Consiliul Judeţean Constanţa şi
A.N.S.P.S.R., cu privire la acordarea în folosinţă gratuită a unor bunuri, în
scopul sprijinirii activităţii Serviciului public de salvamar.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii anexelor C3 şi C4 ale
imobilului Teatrul de Vară Mamaia din domeniul public al judeţului Constanţa
în domeniul privat al judeţului Constanţa şi desfiinţarea acestora prin demolare.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de utilizare temporară a
spaţiilor Pavilionului Expoziţional Constanţa, imobil aflat în proprietatea
publică a Judeţului Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga.
28. Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării Programului cu
obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2017 finanţate din
bugetul Consiliului Judeţean Contanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentrtu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „ Maria
Montessori” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă „
Albatros” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă „
Delfinuil „ Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
33. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Constanţa nr. 85/31.03.2017 privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi
contribuţiilor Unităţii Administrativ Tertitoriale Judeţul Constanţa, în calitate de
membru al unor asociaţii.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
34. 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.
________________________________________________________________
35. Proiect de hotărâre referitor la exprimarea acordului cu privire la punerea la
dispoziţia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată
în aria de operare a S.C.RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014 – 2020” a unor
bunuri imobile.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia.
36. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil în perioada 2014 – 2019,
aprobat prin HCJ nr.400/2013
Iniţiator : Consilier judeţean: Turcu Daniel.
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37. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier
judeţean.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
38. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
39. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotătârea Consiliului
Judeţean Constanţa nr.80/31.03.2017 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.
40. Proiect de hotărâre privind însuşirea unui bun imobil în domeniul public al
judeţului
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
41. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017 pentru Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.

X
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bună ziua! Bine ați venit! În primul rând aș vrea
să îl salut pe domnul Robert Turcescu, domnul deputat de Constanța, participă și
dumnealui la ședință. Indiferent că este deputat PMP, sau PSD, sau ALDE, sau
PNL, este deputat de Constanța și slujește, pe românește, interesele județului
Constanța și îi mulțumesc foarte mult pentru prezență.
Doamna Belu vă rog frumos să faceți prezența.
D-na Belu Mariana: Sunt 32 de consilieri prezenți. Ședința este legal
constituită.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Ședința este legal constituită.
Astăzi pe ordinea de zi avem 34 de proiecte de hotărâri și 7 proiecte pe
ordinea suplimentară. O să dau citire ordinii suplimentare.
- Cine este pentru ordinea de zi suplimentară? Abțineri? Împotrivă?
Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: O să dau citire întregii ordini de zi.
- Cine este pentru întreaga ordine de zi? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: V-aș ruga, punctul nr.37 și nr.38, să le discutăm
la început, privind validarea și încetarea mandatelor unor consilieri județeni.
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier
judeţean.
Și-a încetat mandatul de consilier județean domnul Banias Emil Sorin, din
Partidul Alianța Democrată și Liberală iar locul se declară vacant.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 29 voturi pentru. Pentru că, cei 3 consilieri sunt prezenți
în sală dar, nu sunt încă validați.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
2. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Validarea doamnei Lebidov Steluța în Consiliul Județean Constanța. O
rog pe doamna Lebidov Steluța să vină să depună jurământul.
D-na Belu Mariana: Comisia de validare.
Subsemnata LEBIDOV STELUȚA, consilier în cadrul Consiliului
Județean Constanța, în conformitate cu prevederile art.32 alin.1, art.34 alin.1 și
art.90 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și
modificată, depun în fața Consiliului Județean Constanța următorul jurământ:
„JUR să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot
ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului
Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!“
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Supun la vot proiectul de hotărâre privind
validarea doamnei Lebidov Steluța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 29 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier
judeţean.
Avem constatarea încetării unui alt mandat de consilier județean, ca
urmare a excluderii din Partidul Național Liberal, a domnului Băisan Remus
Cristy. Astfel este declarat postul vacant.
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- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
4. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Se referă la validarea mandatului domnului Stanca Costel în funcția de
consilier județean.
Subsemnatul STANCA COSTEL, consilier în cadrul Consiliului Județean
Constanța, în conformitate cu prevederile art.32 alin.1, art.34 alin.1 și art.90
din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și
modificată, depun în fața Consiliului Județean Constanța următorul jurământ:
„JUR să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot
ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului
Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!“
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
37. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării unui mandat de consilier
judeţean.
Este vorba de demisia domnului Dragomir Nicolae Cristinel.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
38. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Este vorba de doamna Niță Luminița. Vă rog să depuneți jurământul.
Subsemnata NIȚĂ LUMINIȚA, consilier în cadrul Consiliului Județean
Constanța, în conformitate cu prevederile art.32 alin.1, art.34 alin.1 și art.90
din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată și
modificată, depun în fața Consiliului Județean Constanța următorul jurământ:
„JUR să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot
ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului
Constanța. Așa să-mi ajute Dumnezeu!“
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- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a
Judeţului Constanţa pe anul 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru. A venit domnul Ciobanu Cosmin și
acum au votat și consilierii județeni care au fost validați.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor al Judeţului Constanţa pe anul 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de concesiune, ce se va
încheia între Comuna Agigea în calitate de concedent şi Judeţul Constanţa în
calitate de concesionar, în vederea exploatării „Locuinţelor protejate pentru
persoane cu handicap”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa.
Dl. Niculescu George Sergiu: Numai puțin, domnule președinte. Bună ziua!
La acest proiect de hotărâre, în urma analizei și discuțiilor de la comisie,
văd în protocolul de colaborare, la pag.2, la art.17 „Modalități de colaborare
între părți” .
În acest protocol spune, la art.nr.7, următorul lucru: „Consiliul Județean
Constanța, va comunica în scris Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa,
lunar sau săptămânal traseele pe care urmează să se efectueze controalele ”
Din înțelegerea mea, acest articol ne arată că, Consiliul Județean, va
stabili traseele unde se vor efectua aceste controale săptămânal și lunar.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Pe drumurile județene.
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Dl. Niculescu George Sergiu: Pentru că este vorba de un protocol de colaborare
între Consiliul Județean și Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa,
decizia de efectuare a acestor controale să fie luată împreună cu Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului.
Deci, aici, amendamentul nostru este să reformulăm și să spunem că,
Consiliul Județean Constanța va comunica împreună cu Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului Constanța și împreună vor stabili traseele, lunar sau săptămânal, pe
care să se efectueze aceste controale.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Noi comunicăm Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Constanța.
Dl. Niculescu George Sergiu: Pare că noi spunem Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului Constanța ce să facă.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Este normal. Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Constanța pe noi ne sprijină să facem control. Nu Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Constanța hotărăște ce să verific eu pe ce atribuții am.
Dl. Niculescu George Sergiu: Nu Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
Constanța să hotărască, nici Consiliul Județean să hotărască, fiind vorba de un
protocol de colaborare să hotărască părțile împreună.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu au cum să hotărască, pentru că, solicitarea
încheierii protocolului ne aparține. Mă interesează să verific traseele sau să
verific un obiectiv, și anume, aceste trasee, care sunt făcute de către Consiliul
Județean, să mă sprijine să fac aceste verificări.
Să presupunem că merg la o negociere cu Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului Constanța și spun, vreau să verific traseul Constanța-Mangalia și IPJul să spună, nu! verificăm traseul Constanța-Năvodari. Ar fi absurd!
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanța trebuie să accepte unde
solicit eu să fac controlul, acolo să mă sprijine!
Dorim colaborare cu Poliția, pentru că, autoritatea de a opri mașinile este
mult mai mare la organele M.A.I decât autoritatea colegilor noștri de la
Consiliul Județean. Acesta este motivul pentru care dorim.
Dl. Niculescu George Sergiu: Tocmai de aceea consider că și Inspectoratul de
Poliţie al Judeţului Constanța cu expertiza lor poate să stabilească trasee pe care
să efectueze controale.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Păi, și eu vă întreb, dacă eu consider că trebuie să
verific traseele stabilite de mine, să vină Inspectoratul de Poliţie al Judeţului de
exemplu, că asta înseamnă de comun acord, și să îmi spună, nu, nu facem
control aici, facem în altă parte! Vi se pare corect?
Dl. Matei Radu Bogdan: Dar poate să sugereze! Poate Inspectoratul de Poliţie
al Judeţului știe o zonă.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Inspectoratul de Poliţie al Judeţului controlează ceea
ce vreau eu. Nu hotărăște Inspectoratul de Poliţie al Judeţului unde vreau să
controlez eu. Dumneavoastră îmi cereți mie să cer părerea Inspectoratului de
Poliţie al Judeţului să mă lase să mă controlez.
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Dl. Matei Radu Bogdan: În niciun caz. Dar Inspectoratul de Poliţie al
Judeţului vă poate sugera.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Aceasta este o altă discuție. Dumneavoastră știți
prea bine că pe drumurile județene sunt o grămadă de probleme. Avem carierele
de piatră unde ei transportă o capacitate mai mare decât cea legală. Da?
Același lucru se întâmplă, uite o să avem la proiectul nr.36, cu transportul
în comun. Se încarcă aceste autobuze cu mai multe persoane decât este legal dar,
noi stabilim unde și cum. Și să vă spun de ce, noi Consiliul Județean știm cel
mai bine unde sunt probleme pe drumurile județene. Ați înțeles acum, domnule
consilier?
Dl. Crușoveanu Marian: În proiectul de hotărâre v-ați referit strict la
transportul de persoane.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: La transportul de persoane. Este aceeași situație.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
9. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru însuşirea în
patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale Oraş Techirghiol a investiţiilor
realizate pe raza Oraşului Techirghiol în cadrul Proiectului „ Reabilitarea şi
modernizarea de drumuri în staţiunea Techirghiol”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului
proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia
contractul de management la Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.
Burada”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.306/2016 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului
„Restaurarea, conservarea, amenajarea şi valorificarea cultural turistică a Cetăţii
Carsium ( Hârşova)”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 305/2016 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului
„Salvarea şi punerea în valoare a Mormântului pictat Hypogeu”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.303/2016 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului „
Restaurarea, conservarea, amanaajarea şi punerea în valoare a Edificiului
Roman cu Mozaic”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
14. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol
Andrei” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei la
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sfântul Apostol Andrei” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Tănase
Mariana pentru domnul Tănase Romel.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
17. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Sali
Ialcin pentru minorul Sali Sabri Bircan.
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- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
18. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Pană
Carmen pentru domnişoara Pană Olivia Cristina.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii serviciului social cu cazare,
respectiv a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Năvodari,
aflat în subordinea DGASPC Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Enescu Dumitru Marius: Noi am fost de acord cu acest proiect în
perspectiva faptului că orașul Năvodari are nevoie de un spital. Și, s-a gândit la
momenul respectiv un centru medical. S-a gândit la momentul respectiv că acea
clădire este favorabilă dezvoltării unui astfel de proiect. Nu avem niciun feeback
ce se întâmplă cu cei care beneficiază de centru la ora actuală. Unde vor fi
relocați?
Dl. Dinică Petre: Bună ziua. Beneficiarii centrului de la Năvodari au fost deja
repartizați către alte servicii în funcție de evaluarea care le-a fost făcută, iar cea
mai mare parte au fost repartizați la Centrul de Reabilitare și Recuperare „Sf.
Luca” din Negru Vodă.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Mulțumesc, domnule director. Domnule consilier
sunteți mulțumit de răspuns?
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu
Handicap Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
21. Proiect de hotărâre privind stabilirea costurilor medii anuale, pe anul 2017,
pentru finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor
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copilului şi ale persoanei adulte cu handicap ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
- 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 şi
Cheltuieli şi modificării Listei de Investiţii pe anul 2017 a Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
23. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Judeţean Constanţa nr.228/17.08.2016 privind desemnarea administratorului
special al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa în cadrul
procedurii speciale de insolvenţă.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
24. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier judeţean în cadrul
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa.
Propuneri de la Partidul Național Liberal? Bun. Eu îl propun pe domnul
Learciu Dumitru Daniel, în calitate de vicepreședinte al Consiliului Județean
Constanța să fie în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanţa.
Trebuie să votăm, chiar dacă este vorba de o singură persoană. Trecem
mai departe și revenim ulterior.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de comodat
nr.14983/03.08.2008, încheiat între Consiliul Judeţean Constanţa şi
A.N.S.P.S.R., cu privire la acordarea în folosinţă gratuită a unor bunuri, în
scopul sprijinirii activităţii Serviciului public de salvamar.
Dl. Crușoveanu Marian: Domnule președinte, la acest proiect de hotărâre aș
avea un amendament. În documentația care ne-a fost pusă la dispoziție nu s-a
prevăzut niciun termen când să se facă acestă reziliere. Încetarea contractului.
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Aș propune la șfârșitul sezonului estival, mai bine zis la 1 octombrie, abia
atunci să se predea aceste bunuri care sunt ale Consiliului Județean și sunt în
administrarea A.N.S.P.S.R-ului.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Întrucât domnul Palaz a propus acest proiect de
hotărâre, o să îl las pe dumnealui să vă spună punctul de vedere. Trebuie făcut
un inventar în primul rând acolo, să vedem dacă mai există toate acele bunuri.
Dl. Crușoveanu Marian: Da, dar noi astăzi votăm încetarea contractului.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Ulterior, cu aprobarea Consiliului Județean, le
vom da către UAT-uri.
Dl. Crușoveanu Marian: Corect.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Și punctele de salvamar. Domnule Palaz, vă rog
frumos.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Haideți să vă explic despre ce este vorba. Deci, totul
a început în momentul în care cei care dețin aceste bunuri date de Consiliul
Județean la acea dată, o parte și dintre dumneavoastră, nu se mai regăsesc în
realitate. Dacă mă obligați să țin acest contract în condițiile în care noi am
constatat că acest contract deja este nelegal, pentru că, are niște clauze încălcate,
am face noi ilegalitate.
Este o falsă impresie lăsată că vor rămâne salvamarii fără aceste bunuri,
nu!
Dl. Crușoveanu Marian: Așa se deduce din proiectul dumneavoastră.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Deci, inventarierea se face începând de luni, maxim
într-o săptămână terminăm inventarierea și în următoarea ședință, pe care deja o
pregătim, vor fi date direct către UAT-uri.
Mi se pare corect ca aceste bunuri să fie gestionate de UAT-uri, care au
grijă, care sunt direct beneficiari, și care beneficiază de aceste bunuri, decât să
las un terț să-mi gestioneze după bunul lui plac aceste bunuri. Mai ales că în
toată această perioadă, vă spun cu toată responsabilitatea, aceste bunuri ale
Consiliului Județean au fost date către diverse firme de salvamar care le-au
folosit și în scopuri comerciale. Nu avem garanția că acest lucru nu se va face în
continuare. Dacă nu trece acest proiect vă asumați aceste lucruri. Noi vrem să le
dăm către UAT-uri și să meargă lucrurile și mai bine în ceea ce privește
serviciul de salvamar.
Dl. Muhscină Gheorghe: Noi votăm „pentru” acest proiect de hotărâre, ideea
este în felul următor, având în vedere problemele cu salvamarii și că se îneacă o
grămadă de oameni, ideea este să nu perturbăm și așa în toiul verii.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu perturbăm! Nu are nicio legătură!
Dl. Muhscină Gheorghe: Atât! aceasta este ideea amendamentului.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Aceste bunuri rămân și vor fi gestionate,
dumneavoastră veți hotărî, în mod echitabil de către toți. Nu către firmele
preferate ale acestei asociații.
Dl. Muhscină Gheorghe: Este în regulă. Rugămintea este să se facă în așa fel
să nu se perturbe activitatea și să existe probleme.
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Dl. Palaz Claudiu Iorga: Deja s-a intrat în panică când s-a văzut acest proiect
pe ordinea de zi, și sună, pentru că parte din bunurile care au fost luate cu o
anumită serie de Consiliul Județean nu se mai regăsesc în realitate.
Veți avea surprize mari că, de fapt, încercăm să spunem că vom lăsa niște
bunuri care de fapt nu mai există.
Dl. Muhscină Gheorghe: Este perfect. Este în regulă.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: O să vedeți când o să vi le prezentăm.
Dl. Muhscină Gheorghe: Ține-ți cont și de ideea noastră.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: În următoarea ședință o să vă prezentăm
inventarul pe care l-am găsit. 99,9% nu va fi în regulă dar, vă vom prezenta tot
inventarul.
Dl. Crușoveanu Marian: Activitatea nu va fi afectată cu nimic! asta era ideea.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Cu absolut nimic.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii anexelor C3 şi C4 ale
imobilului Teatrul de Vară Mamaia din domeniul public al judeţului Constanţa
în domeniul privat al judeţului Constanţa şi desfiinţarea acestora prin demolare.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
27. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de utilizare temporară a
spaţiilor Pavilionului Expoziţional Constanţa, imobil aflat în proprietatea
publică a Judeţului Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
28. Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării Programului cu
obiectivele şi lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2017 finanţate din
bugetul Consiliului Judeţean Contanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
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29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentrtu Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „ Maria
Montessori” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Scolar pentru Educaţie Incluzivă „
Albatros” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Școlar pentru Educaţie Incluzivă „
Delfinul „ Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
33. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Constanţa nr. 85/31.03.2017 privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi
contribuţiilor Unităţii Administrativ Tertitoriale Judeţul Constanţa, în calitate de
membru al unor asociaţii.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Punctul nr. 34 îl discutăm ultimul, este vorba de
buget.
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35. Proiect de hotărâre referitor la exprimarea acordului cu privire la punerea la
dispoziţia „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată
în aria de operare a S.C.RAJA S.A. Constanţa în perioada 2014 – 2020” a unor
bunuri imobile.
Vă ascult, domnule consilier.
Dl. Muhscină Gheorghe: După cum știți, Partidul Național Liberal a avut un
punct de vedere care s-a concretizat și într-o scrisoare deschisă pe acest subiect.
La momentul acela informațiile erau venite în două zile, pentru că, a fost
pe ordinea de zi suplimentară. Între timp, am avut întâlniri și discuții, și
apreciem deschiderea și transparența S.C RAJA S.A.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Și eu vă mulțumesc pentru colaborare, că ați
înțeles despre ce este vorba.
Dl. Muhscină Gheorghe: Aș vrea să explic un pic, pentru că punctul nostru de
vedere a fost pe două aspecte, pe legalitate și pe oportunitate. Concluzia la care
s-a ajuns este, și din punctul nostru de vedere în continuare considerăm că există
o confuzie în legislație, a apărut acea Lege nr.51 prin care într-adevăr se putea,
din punct de vedere legal, susține punctul dumneavoastră de vedere. Soluția
pentru noi, ca să ne lămurim, ar fi fost să atacăm la Curtea Constituțională și să
blocăm multe miliarde de euro din toată țara, deci, nu ne dorim așa ceva. Nu ne
opunem sub nicio formă investițiilor în utilități și nici atragerii de fonduri
europene așa că, am decis să votăm „pentru” și să nu mergem mai departe cu
atacul la Curtea Constituțională.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Este în interesul județului.
Dl. Muhscină Gheorghe: Este în interesul județului dar în același timp rămâne
oportunitatea, problema oportunității. Într-adevăr s-a scos sintagma „folosință
gratuită” și se pun la dispoziție, acesta nu înseamnă că s-a concretizat în vreun
fel până în prezent ceea ce noi am cerut, dar, considerăm că ne îndreptăm în
direcția corectă.
Ceea ce aș vrea să rămână este că în perioada următoare, cu siguranță,
trebuie să fim foarte atenți la orice soluție găsim pentru că, investim în toate
județele, trecem și afara în țării, dar, sunt destule localități în Constanța care nu
beneficiază încă de apă și încă nu pot să fie ajutate de aceste programe. Așa că
vom rămâne în continuare.
Am avut o primă inițiativă cu reducerea prețului la apă, s-a venit cu
strategia tarifară, am văzut că eram în fața faptului împlinit și că nu aveam pe
unde să o luăm. De ce am ajuns în fața faptului împlinit, iarăși este o discuție,
dar aici suntem, facem ce putem cu ce avem.
Acum, nu s-a putut să se obțină ceva la Consiliul Județean sau să se dea
înapoi ceva la cetățeni din partea S.C. RAJA S.A și constănțenii în continuare
plătesc cel mai mare preț. Serviciile sunt așa cum sunt și sunt încă localități care
nu beneficiază de acești bani.
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Deci, aș vrea, dacă se poate, să rămânem în continuare atenți, pe aceste
subiecte și să le avem în continuare.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Este o temă mai importantă, pe care o vom ține în
atenție.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
36. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public de
persoane prin curse regulate în trafic judeţean, valabil în perioada 2014 – 2019,
aprobat prin HCJ nr.400/2013.
Domnul vicepreședinte Learciu Dumitru Daniel, va spune câteva cuvinte.
Dl.Learciu Dumitru Daniel: Bună ziua! În ceea ce privește grupul ALDE,
vreau să vă fac precizarea că noi considerăm că ne aflăm în fața unui proiect de
hotărâre care este insuficient motivat. Este lacunar și nu are în spate un studiu de
oportunitate construit pe baza unor analize pertinente care să ne ducă la
concluzia că chiar se impune acest proiect de hotărâre. Sens în care noi vom
vota împotrivă.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnul vicepreședinte Palaz Claudiu Iorga, vă
rog frumos, pentru că este proiectul unui consilier PMP.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: La sfârșit o să vă las pe dumneavoastră, normal, să
aduceți argumentele. O să îl rog pe domnul Turcu Daniel să susțină proiectul,
după care o să încerc să vin cu niște argumente juridice, să combat oportunitatea
sau neoportunitatea pe care a ridicat-o colegul meu de la ALDE.
O să îl las pe domnul Turcu Daniel să susțină proiectul, ținând seama că
proiectul este foarte bine documentat, inclusiv de primarul PSD de la Primăria
Năvodari. O să îmi dați și mie voie ultima dată să îmi spun punctul de vedere.
Dl. Turcu Daniel: Bună ziua! Domnule vicepreședinte Learciu, vă invit, dacă
doriți, să efectuați o singură dată traseul Năvodari-Constanța, cu microbuzul, și
găsiți și oportunitate și tot. Vă mulțumesc.
Dl.Learciu Dumitru Daniel: Nu putem să procedăm la votarea unui asemenea
proiect de hotărâre doar pe baza a două fraze, nu știu dacă sunt trei, în care ni se
precizează că ne aflăm în prezența unei aglomerații atât de mari.
Dacă într-adevăr se va constata, în viitor, că este necesar, ne vom implica
și vă promitem că vom găsi cea mai bună soluție.
Fac precizarea că Primăria Năvodari a solicitat printr-o adresă ca această
problemă de care ne vorbiți dumneavoastră să se rezolve doar prin micșorarea
frecvenței de transport la orele de vârf și mărirea numărului de autobuze.
Dl. Muhscină Gheorghe: Punctul de vedere al Partidului Național Liberal
Constanța este, din nou, și aici avem două probleme care au apărut ieri. Una de
legalitate, care a fost rezolvată, am întrebat la comisie și am înțeles că legea care
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spunea că trebuie neaparat mai mult de 50%, este abrogată și nu mai este nicio
problemă. Deci, din punct de vedere legal nu sunt probleme.
Din punct de vedere al oportunității, Partidul Național Liberal consideră
oportun, pentru că, primarul Comunei Lumina are nevoie dar, aș vrea să vedem
din punct de vedere tehnic cum trebuie făcut. Pentru că, s-ar putea să nu fie
deloc rezolvată așa cum este făcut la momentul acesta și atunci, noi ne vom
abține astăzi și vom da argumnetele tehnice în un pic mai multe propoziții decât
s-a vorbit și de către inițiator și de către ceilalți.
Dl.Niculescu George Sergiu: Bună ziua, din nou! Acest proiect l-am avut pe
ordinea de zi și în comisie și îi mulțumesc doamnei Secretar Mariana Belu, că a
fost alături de noi la acea comisie. S-a dezbătut foarte mult acest subiect. A fost
prezent și din partea Consiliului Județean, domnul Iacob Răzvan, responsabil de
partea de legalitate a acestui proiect și ne-a pus la dispoziție toate informațiile
necesare.
Din punct de vedere al oportunității, Partidul Național Liberal, bineînțeles
consideră că, competiția și concurența este întotdeauna binevenită și că mai
mulți actori în acest domeniu va face ca serviciile să crească și astfel pasagerii
vor avea de beneficiat.
Problema este următoarea, noi considerăm că, dacă tot actualizăm acest
program de transport public care este valabil până în anul 2019 și îl actualizăm
prin introducerea unui nou traseu, trebuie să profităm de această oportunitate și
să facem treaba până la capăt, din punctul nostru de vedere.
Pe lângă înființarea acestui traseu trebuie să stabilim foarte clar care sunt
stațiile în care vor opri autobuzele care vor face acest traseu, frecvența cu care
vor veni și în același timp și numărul de locuri minim pentru fiecare mijloc de
transport.
Pentru că, considerăm că mai multe autobuze, mai multe mașini care vor
face acest traseu vor aglomera și mai mult traficul în stațiunea Mamaia, deja
sufocat în lunile de vară.
Și, atunci, haideți împreună să profităm de înființarea acestui traseu, și
mai mult, de modificarea acestui plan, program de transport, și să introducem
toate aceste amendamene, să îl facem împreună cu domnul Iacob Răzvan de la
direcție. Să facem unul bun, dacă îl modificăm să-l modificăm odată și să-l
modificăm la modul serios.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Sunt de acord cu dumneavoastră.
Dl.Niculescu George Sergiu: Vă mulțumesc.
Dl. Turcu Daniel: Domnule consilier, procedural, soluția ar fi așa, întâi
adoptarea traseului prin hotărâre de consiliu, iar apoi comunicările cu primăriile
implicate care ne vor comunica necesarul de mașini, cu orele oportune. Și, dacă
vreți să ajungem unde spuneți trebuie să votați proiectul de pe ordinea de zi, ca
să mergem cu procedurile înainte.
Numai un cuvânt și închei. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați călătorit
cu mijloacele de transport ale operatorilor care deservesc traseul Năvodari20

Constanța, dar, sper să nu, Doamne ferește! dacă se întâmplă o tragedie în vara
aceasta să vă aduceți aminte de proiectul meu de pe ordinea de zi de astăzi. Vă
mulțumesc!
Dl.Niculescu George Sergiu: Eu, cred că vara aceasta, chiar dacă votăm acest
proiect de hotărâre, vara aceasta nu va fi implementat. Nu știu. Noi îl votăm
astăzi 1 iulie, până când se ține licitația, până când se dă în folosință, eu cred că
oamenii din stațiunea Mamaia, pentru că înțeleg că aici este miza, de fapt, nu
vor beneficia de acest traseu. Iar noi, mai mult decât atât, am făcut un pas înainte
și, având în vedere că este menționată și Comuna Lumina, am luat legătura cu
primarul nostru de acolo, care într-adevăr ne-a semnalat oportunitatea înființării
acestui traseu și suntem de acord cu înființarea acestui traseu, dar cu
completarea amendamentelor pe care le-am făcut mai devreme.
Dl. Muhscină Gheorghe: Cu completarea, înainte, dacă îmi permiteți. Pe scurt,
cred că, dacă deschidem această „Cutie a Pandorei” așa doar haideți să facem
traseul și după aceea vedem noi ce facem, nu facem decât să ne băgăm, ca raport
de forțe între jucătorii de acolo și cine o să mai apară. Dacă strângem toate
informațiile de peste tot și facem cum trebuie la început, după aceea, îl putem și
vota.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Dumneavoastră îmi spuneți acum, mi-ați spus o frază
și nu vreau să o uit, ne băgăm ca raport de forțe între jucătorii de acolo, păi mai
importanți sunt jucătorii decât cetățenii?
Dl. Muhscină Gheorghe: Nu! dacă îl facem așa, putem deveni jucători. Pentru
că, dacă procedura după aceea, începem și facem preferențial, ne băgăm ca...dar
dacă o facem de la început, atunci nu ne mai băgăm nicăieri.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Preferențial, la ce?
Dl. Muhscină Gheorghe: Cum?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Preferențial, la ce?
Dl. Muhscină Gheorghe: După aceea facem stațiile.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Un consilier al Partidului Mișcarea Populară, ajută
un primar PNL și un primar PSD. Și dumneavoastră considerați că înființarea
unui traseu fără să fie desemnat câștigător, repet! este primul pas care trebuie
făcut în procedura pe care a spus-o mai devreme domnul consilier. Nu putem
fixa altfel. Aceștia sunt pașii care trebuie urmați.
Poziția ALDE, o înțeleg, că unul dintre jucătorii de piață are interes în
zonă. Dar pe noi, de la Mișcarea Populară ne interesează foarte mult ca acest
traseu să fie făcut pentru năvodăreni, nu neaparat pentru Mamaia, cum ați spus
mai devreme.
În ceea ce privește legalitatea, dumneavoastră ați spus că nu are niciun fel
de legătură și sunteți de acord.
Dl. Muhscină Gheorghe: Da, este în regulă.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Oportunitatea, culmea, ați recunoscut-o, că primarul
de la Lumina recunoaște că este nevoie de ea.
Dl. Muhscină Gheorghe: Dacă nu se face așa cum am spus și..
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Dl. Palaz Claudiu Iorga: Numai puțin! analiza întregului mod în care se
desfășoară aceste trasee este făcută de colegii mei de la transporturi. S-au făcut
monitorizări și s-au constatat nereguli. S-a constatat că microbuzele, înainte de
sezonul estival, plecau mai încărcate decât le permite capacitatea.
Nu cred că putem să schimbăm regulile jocului, să bag alte mașini, cum
spuneți dumneavoastră, acum!
Eu prefer să bag mai multe mașini de transport cu un alt jucător, cum i-ați
numit dumneavoastră, pe piață, pentru a creea concurență, decât să las să îmi
suplinească niște mijloace de transport pentru cei doi transportatori, care ședința
trecută v-am spus că intră nelegal în Municipiul Constanța.
Ori vrem să tăiem odată „Nodul Gordian” să facem ordine, ori o lălăim
așa, că avem niște jucători importanți și nu ne băgăm între ei.
Poziția noastră este pentru năvodăreni. Noi votăm acum un principiu de
înființare a unui traseu și, culmea, este că acest principiu face bine unui primar
PSD, de la Năvodari, care am 4 cereri ale dumnealui aici, care mi-au fost
redirecționate și unui primar PNL, de la Lumina. Și, încercați să-mi spuneți că
susținem punctul de vedere al ALDE care, dacă nu mă înșel, chiar unul dintre
consilieri este angajat al acelei firme, corect? mă înșel? și care va trebui să îl
supunem la vot. În care interesul este vădit, al acestui partid.
Dl. Learciu Dumitru Daniel: Deci, vreau să intervin puțin. Aici nu se pune
problema, sub nicio formă, că vreun partid are vreun interes. Este vorba doar de
binele cetățenilor acestui județ. Domnul Muhscină a punctat foarte bine și foarte
corect. Nu putem să considerăm de la început, din acest punct că ne aflăm în
prezența singurei soluții, acesteia pe care a prezentat-o domnul Palaz. Pot fi
găsite cu totul alte soluții pe baza unei analize extrem de minuțioase pentru că,
altfel ne vom trezi că bulversăm..
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Care?
Dl. Learciu Dumitru Daniel: Putem să discutăm de varianta în care se
modifică locurile unde se opresc aceste autobuze.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu are legătură. Eu vorbesc de capătul de linie, eu
vorbesc de Năvodari-Constanța. Mie îmi pleacă mai mulți cetățeni din
localitatea Năvodari, îmi pleacă autobuzele supraaglomerate, am spus mai
devreme, nu în timpul sezonului. Imi pleacă autobuzele supraaglomerate din
stație de la Năvodari. Aici este problema.
Dl. Crușoveanu Marian: De ce nu suplimentați numărul de microbuze?
Dl. Learciu Dumitru Daniel: Asta a cerut și primarul de la Năvodari.
Dl. Turcu Daniel: Unul dintre operatori efectuează transportul cu microbuze de
capacitate 18 sau 19 locuri. Dimineața, în Năvodari, începând cu ora 5,00 – 8,30
sunt în permanență 100 de persoane care așteaptă să urce în mijlocul de
transport. Problema este că fiecare vrea să fie plecat la ora 7,00 ori la ora 7,15,
nu cu următorul, pentru că, lucrează are un șef, poate fi dat sau nu afară.
Vina aparție, este adevărat, în parte și călătorului și operatorului. Tocmai
de aceea singura soluție o aveți pe ordinea de zi.
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Dl. Crușoveanu Marian: Cereți suplimentarea numărului de microbuze!
Dl. Turcu Daniel: Da, dar v-am răspuns. Omul se urcă în microbuzul care
pleacă la ora 6,00 fix, nu poate să aștepte până la ora 6,10.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Ritmicitatea pentru celalalt mijloc de transport este
tot mai târziu de ora 7,00. Nu poți să ai 3 autobuze de la aceeași societate în
stație în același timp. Asta încearcă să vă spună.
Dl. Learciu Dumitru Daniel: Deci, o secundă! Susținerea domnului consilier
nu poate fi primită datorită faptului că, dacă s-ar fi făcut o analiză foarte atentă,
ar fi constatat că ritmicitatea curselor este la 6 minute.
Dl. Turcu Daniel: Aveți analiza în față, domnule vicepreședinte, minuțioasă
cum o doriți, o aveți în față.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun. Am înțeles, domnule consilier, punctul de
vedere. Domnul Muhscină, care sunteți lider de grup, v-ați expus punctul de
vedere, că vă abțineți. Consilierii PSD se vor abține la acest vot.
După cum știți, corpul de control este în subordinea președintelui
Consiliului Județean, am demarat un control pentru cei doi operatori, să vedem
dacă își respectă toate clauzele, urmând ca în viitoarea ședință să stabilim dacă
suplimentăm numărul de mașini pe cele două trasee sau venim cu o altă cursă,
adiacentă.
Dl. Niculescu George Sergiu: În completare, eu aș vrea să lansez o invitație,
către toți colegii, alături de departamentul de specialitate al Consiliului Județean,
să inițiem un proiect care să deschidă o nouă linie Lumina - Constanța dar, cu
amendamentele propuse de grupul consilierilor PNL și cu alte amendamente
benefice pentru pasageri și pentru populație.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Dar puteți face acum amendamentele! Votăm
hotărârea cu amendamentele dumneavoastră.
Dl. Niculescu George Sergiu: Păi, înțeleg de la ședința de comisie că nu se
poate face. Eu am încercat și sunt notate în procesul -verbal.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Dacă domnul consilier acceptă să le faceți, puteți să
le faceți.
Dl. Niculescu George Sergiu: Domnule vicepreședinte, dați-mi voie! La
ședința de comisie de miercuri, în prezența doamnei Mariana Belu și a domnului
Iacob Răzvan, am spus aceste amendamente. Sunt notate în procesul-verbal, în
caiet. Cu mare drag le reiau și acum. O mare parte dintre ele vi le-am spus dar,
eu cred, pentru că nu este nicio grabă. Având în vedere că acest traseu nu va
deservi în stațiunea Mamaia sezonul acesta estival când este foarte aglomerat,
putem să facem acest proiect, într-o următoare ședință, cu concursul tuturor
colegilor. Vă mulțumesc.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Mișcarea Polulară va vota pentru năvodăreni și
pentru cei din Lumina. Să se știe foarte clar!
Dl. Țuțuianu Marius Horia: O să supunem la vot. V-am spus abținerea
consilierilor PSD. Așteptăm raportul Corpului de control, ați văzut că am semnat
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și un protocol cu poliția, după acest raport vom hotărî dacă mergem cu altă cursă
sau cei care au deja traseele respective, vor suplimenta cu mașini.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 3 voturi pentru (PMP). 28 voturi împotrivă. 2 abțineri.
Proiectul nu a trecut.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Proiectul nu a trecut.
39. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotătârea Consiliului
Judeţean Constanţa nr.80/31.03.2017 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: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
40. Proiect de hotărâre privind însuşirea unui bun imobil în domeniul public al
judeţului Constanța.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
41. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2017 pentru Teatrul de Stat Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Rezultatul votului pentru numirea unui membru
în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Constanța, am avut o propunere, pe
domnul Learciu Dumitru Daniel, 24 de voturi pentru.
Felicitări domnule vicepreședinte Learciu!
Dl. Learciu Dumitru Daniel: Mulțumesc.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
34. 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.
D-na Belu Mariana: 33 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumesc foarte mult, declarăm ședința
închisă. O zi bună! Ne vedem luna viitoare.
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