CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA
Nr. 30622/01.11.2017

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30.10.2017 la ședința ordinară a
Consiliului Județean Constanța
Şedinţa ordinară a fost convocată de către Domnul Țuțuianu Marius Horia
- Președinte al Consiliului Județean Constanța, astăzi, 30.10.2017, 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.
Absent domnul consilier Mocianu Sorin.

X
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea ca membru în cadrul
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa a d-lui Comisar Şef - Dancu
Constantin, împuternicit Inspector Şef al Inspectoratului de Poliţie Constanţa .
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Echipei Intersectoriale
Locale pentru Prevenirea şi Combaterea Exploatării Copiilor prin Muncă,
Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi combaterea
lunecuşului pentru iarna 2017-2018, ce vor fi aplicate de Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, în calitate de
operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa, precum şi documentaţia
aferentă acestuia.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de
asistare, consiliere şi reprezentare juridică a Direcţiei de Pază a Judeţului
Constanţa şi împuternicirea conducerii D.P.J. pentru semnarea acestui contract.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
6. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”
Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice la Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru Spitalul Clinic
de Pneumoftiziologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
10.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
Listei de investiţii pe anul 2017 de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
11.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
Listei de investiţii pe anul 2017 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 17/2017 privind stabilirea unor
tarife, taxe şi taxe locale pentru anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
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13.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale interne privind
achiziţia directă de produse, servicii şi lucrări.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii simplificate interne de atribuire
a contractului de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect serviciile
sociale şi alte servicii specifice.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de
proiectul “Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ223: tronsonul
Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin”, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1.
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la
infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale din cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Apel 2.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a
proiectului “Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în
valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 şi aprobarea
semnării actului adiţional la contractul de finanţare nerambursabilă nr.
3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
19.Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din imobilul proprietate
publică a Judeţului – Pavilion Expoziţional Constanţa, situat în Municipiul
Constanţa, bd. Mamaia nr. 331 A, în folosinţă gratuită Instituţiei Prefectului –
Judeţul Constanţa pentru Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.
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20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa pe anul
2018.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
21.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.
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de transmitere a
dreptului de administrare asupra terenului adiacent Pavilionului Expoziţional
Constanţa, teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga.
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al judeţului
Constanţa în domeniul privat al judeţului Constanţa a corpului de clădire C2 (
pavilion D) din cadrul CRRN Techirghiol, str. M.Sadoveanu nr.9 şi desfiinţarea
acestuia prin demolare.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
24.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, Listei
de Investiţii şi Programului de evenimente culturale pe anul 2017 pentru Centrul
Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria
Montessori” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
26.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe
anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
X
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bună ziua! Putem începe? Vă rog frumos să luați
loc. Doamna Belu, vă rog frumos să faceți prezența.
D-na Belu Mariana: Sunt prezenți 31 de consilieri, ședința este legal
constituită.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Avem pe ordinea de zi 21 de proiecte și 5 proiecte
pe ordinea suplimentară. Permiteți-mi să dau citire celor 5 proiecte de pe ordinea
de zi suplimentară.
- Cine este pentru ordinea de zi suplimentară? Abțineri? Împotrivă?
Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 34 voturi pentru. Avem 34 de consilieri acum, în sală.
Dl. Matei Radu Bogdan: Domnule președinte, proiectul nr.24, nu l-am avut la
comisia de cultură. Nu știu despre ce este vorba.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Se modifică între articole. Din buget inițial se
modifică între articole.
Dl. Matei Radu Bogdan: Dacă se poate să se facă o succintă prezentare.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Este doamna manager aici, și o să vă explice la
punctul respectiv.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: O să dau citire înregii ordini de zi.
- Cine este pentru întrega ordine de zi ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Cu amendamentul că punctul nr.21 de pe ordinea
de zi, privind rectificarea bugetului o să îl vom aproba la sfârșit.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea ca membru în cadrul
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Constanţa a d-lui Comisar Şef - Dancu
Constantin, împuternicit Inspector Şef al Inspectoratului de Poliţie Constanţa .
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Echipei Intersectoriale
Locale pentru Prevenirea şi Combaterea Exploatării Copiilor prin Muncă,
Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
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3. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi
combaterea lunecuşului pentru iarna 2017-2018, ce vor fi aplicate de Regia
Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, în calitate
de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa, precum şi documentaţia
aferentă acestuia.
Dl. Crușoveanu Marian: Domnule președinte, o secundă vă rog! În cadrul
ședinței comisiei de specialitate, au fost niște inadvertențe în ceea ce privește
perioada, când se începe și când se termină aceasta. Unii au spus cu 15
noiembrie, unii cu întâi noiembrie. Vroiam să știm, am văzut că este în sală și
domnul director de la RAJDP, dacă poate să ne lămurească.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Am să îi dau cuvântul domnului Lungoci. După
cum știți, anul trecut am avut o iarnă foarte grea. Nu este neaparat ca toate
aceste sume să se cheltuie, dar, am spus să fim pregătiți pentru ce este mai rău.
Se pare că anul trecut când am avut această discuție, toată lumea a râs și a
spus că o să avem o iarnă ușoară. Am avut o iarnă foarte grea, tocmai de aceea
luăm toate măsurile anul acesta, să fim pregătiți, să nu ne lovim iar de iarnă
foarte grea și cumva să avem probleme.
Dl. Crușoveanu Marian: Erau și colegi ai dumneavoastră care spuneau că
există un normativ, în care, acest plan trebuie pus în aplicare începând cu 15
noiembrie, alții cu termenul de întâi noiembrie. Vroiam să văd exact care este
până la urmă.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnul Lungoci, vă rog frumos să veniți.
Dl. Crușoveanu Marian: Că una este să dai 1.200.000 lei pe cinsprezece zile,
una este să dai 1.200.000 lei pe treizeci de zile.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: După cum ați văzut, în țară, deja a început iarna.
Sper să nu ne lovească și pe noi mai devreme.
Dl. Crușoveanu Marian: Constanța nu se încadrează în zonele climaterice reci.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nici anul trecut nu se încadra în 45 de zile de
iarnă, dar s-a încadrat. În 3 secunde ne va explica domnul director Lungoci exact
cum stau lucrurile.
Dl. Lungoci Lucian: Bună ziua. Singurul act normativ în vigoare, în acest
moment, este Ordinul nr.289 din iunie 2013, pentru aprobarea reglementării
tehnice „Normativ privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor
publice”indicativ AND 525-2013.
Art.18 alin.(3) din acest normativ, prevede ca punerea în ordine a
unităților operative pe timpul iernii să se încheie, deci, să fim pregătiți, până la
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20 octombrie pentru zonele climaterice reci, nu este cazul la noi, până la 1
noiembrie pentru celelalte zone climaterice. Conform aceluiași ordin, perioada
pentru acest normativ se termină la 31 martie.
După cum știți, anul trecut am avut ordinul de începere emis în luna
decembrie, pentru că am avut temperaturi pozitive și s-a închis ordinul de
deszăpezire înainte de data de 31 martie, undeva pe 10 martie. Pentru că, la fel,
erau temperaturi pozitive și o prognoză meteo favorabilă.
Ceea ce s-a prezentat în acel caiet de sarcini este o simulare a
ceheltuielilor în funcție de procentele de acționare și de așteptare pe fiecare lună
în parte. Nu înseamnă că acele sume vor fi cheltuite de către Consiliul Județean.
Anul trecut am avut bugetată suma de 13.000.000 lei. Pentru tot sezonul
de deszăpezire s-a facturat mai mult de jumătate, 7.000.000 lei cu tot cu TVA.
Anul acesta toată simularea a dus la o sumă maxim bugetată de 8.000.000
lei. Cu siguranță nu se va ajunge la această sumă.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Mulțumesc, domnule director.
Dl. Crușoveanu Marian: Încă o întrebare. Dacă tot este domnul director. Pe ce
criteriu se dă acest ordin de începere? Pentru că, putem avea o situație ipotetică,
la 1și 2 noiembrie să avem temperaturi negative și restul lunii noiembrie să
avem temperaturi pozitive? Odată dat ordinul de începere.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă dați seama că nu se vor cheltui banii dacă sunt
temperaturi pozitive.
Dl. Lungoci Lucian: Se face o corelare. Dacă intervenim pentru 2 zile, să
spunem, pe deszăpezire, se cuantifică acel 2 zile, pentru restul perioadei se face
o adresă către Consiliul Județean, așa cum am făcut și anul trecut, contractul era
semnat, ordinul era emis, dar noi nu acționam.
Dl. Crușoveanu Marian: Se suspendă pe acea perioadă.
Dl. Lungoci Lucian: Se suspendă pe acea perioadă. Noi lucrăm la pietruiri,
facem lucrările specifice.
Dl. Crușoveanu Marian: Asta vroiam să știu. Vă mulțumesc.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Perfect! Vă mulțumesc, domnule director. Dacă
lucrurile au fost lămurite,
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de servicii de
asistare, consiliere şi reprezentare juridică a Direcţiei de Pază a Judeţului
Constanţa şi împuternicirea conducerii D.P.J. pentru semnarea acestui contract.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
6. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”
Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
7. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice la Spitalul
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei
pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii pentru Spitalul
Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
Listei de investiţii pe anul 2017 de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie
Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
11. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
Listei de investiţii pe anul 2017 de la Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 din
Hotărârea Consiliului Judeţean Constanţa nr. 17/2017 privind stabilirea unor
tarife, taxe şi taxe locale pentru anul 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli şi a Listei de investiţii pe anul 2017 pentru Direcţia Generală de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor procedurale interne privind
achiziţia directă de produse, servicii şi lucrări.
Dl. Gima Stelian: Domnule președinte, mă iertați că vă întrerup.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă ascult.
Dl. Gima Stelian: Bună ziua! Cu privire la acest proiect de hotărâre, Legea
nr.98 cea a achizițiilor publice, definește foarte clar normele, inclusiv cele cu
privire la anunțul pentru anumite achiziții. Și aici fac referire la faptul că
începând cu 1 ianuarie, va fi obligativitatea de 100% de achiziții de pe SEAP.
Care mai este rolul acestor norme procedurale?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Trebuiesc aprobate, conform legii. Doamna
Lungu, sunteți în sală, veniți și explicați. Dar sunt normele care trebuiesc
aprobate în ședință de Consiliu Județean.
D-na Lungu Mihaela: Sunt norme procedurale interne pentru achiziția directă,
așa cum prevăd și normele de aplicare a Legii nr.98/2016, prevăd pentru
achiziția directă anumiți pași. Într-adevăr, există obligativitatea de a se face
achiziția directă din catalogul SEAP, electronic, și nu numai a acestor achiziții, a
tuturor achizițiilor. Dar, pașii care trebuie respectați în orice achiziție directă și
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procedură, vin să stabilească modalitatea de aplicare a principiilor stabilite de
Legea nr.98/2016.
Dl. Gima Stelian: Făceam referire, strict, la faptul că vor fi publicate inițial, pe
site-ul instituției.
D-na Lungu Mihaela: Cum știm, de un an și jumătate, aproape doi ani, nu
există modificări legislative în domeniu.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun. Vă mulțumesc mult, doamna director.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii simplificate interne de
atribuire a contractului de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect
serviciile sociale şi alte servicii specifice.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de
proiectul “Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean DJ223: tronsonul
Cernavodă – Rasova – Aliman – Ion Corvin”, Axa prioritară 6 – Îmbunătăţirea
infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de investiţie 6.1.
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la
infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale din cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Apel 2.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare a
proiectului “Restaurarea, consolidarea, protecţia, conservarea şi punerea în
valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava”, Cod SMIS 31212 şi aprobarea
semnării actului adiţional la contractul de finanţare nerambursabilă nr.
3784/31.07.2013 privind modificarea termenului de finalizare.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Măndilă Gheorghe: Vreau să vă întreb eu ceva, domnule președinte.
Referitor la cheltuielile din mandatul trecut. Ce s-a întâmplat cu acele sume care
au fost imputate?
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: Știți prea bine că acolo este un dosar penal. Un
proces civil împotriva celor de la S.C.Mara Construct, o cercetare penală a celor
de la DNA, așteptăm ca instanțele de judecată să se pronunțe. Să recuperăm
banii.
Dl. Măndilă Gheorghe: Consiliul Județean a fost pus în situația să ramburseze
ceva sume?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nu.
Dl. Măndilă Gheorghe: Mulțumesc.
Dl. Palaz Claudiu- Iorga: Vreau să vă spun că săptămâna aceasta sperăm să
ridicăm pe SEAP „Capidava”, restul de executat.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Trebuie, la un moment dat, să închidem această
lucrare, indiferent de problemele care au fost în trecut.
Dl. Măndilă Gheorghe: Specialiștii de la Minister?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Toată lumea și-a dat acordul, lucrurile pot
continua. Și Ministerul Culturii, și cei de la Comisia LIMES și așa mai departe.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Mă bucur, domnule consilier, că în sfârșit am
reușit să continuăm lucrările. Asta era de importanță vitală.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
19. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor spaţii din imobilul proprietate
publică a Judeţului – Pavilion Expoziţional Constanţa, situat în Municipiul
Constanţa, bd. Mamaia nr. 331 A, în folosinţă gratuită Instituţiei Prefectului –
Judeţul Constanţa pentru Serviciile Publice Comunitare Regim Permise de
Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Constanţa.
Dl. Șavlovschi Marcel: Domnul președinte, la acest proiect, în cadrul ședinței
de comisie, s-a hotărât să se prelungească termenul de la 5 la 10 ani.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun, perfect!
Dl. Niculescu George Sergiu: Bună ziua! În primul rând, la proiectul nr.19,
vroiam să vă supun atenției dumneavoastră și colegilor, următorul amendament,
în cazul în care considerați că este oportun și legal ce vă propun acum. Să
introducem următorul amendament, și anume, în loc de transmiterea acestor
spații printr-un contract de comodat, transmiterea acestor spații printr-un
contract de închiriere. La care să folosim tarifele aprobate pentru Pavilonul
Expozițional, respectiv și cele pe care le-am aprobat și le-am votat acum două
ședințe, pentru Universitatea „Ovidius”. În sensul de a atrage ceva bani la
bugetul Consiliul Județean, în cazul în care acest amendament este oportun și
legal. Vă mulțumesc.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule consilier, după cum știți, noi facem
această transmitere în interesul cetățenilor județului Constanța. Și o facem de la
Consiliul Județean la Instituția Prefectului. Nu o facem pentru un x sau un y. O
facem pentru cetățenii județului Constanța. De aceea, acest proiect, este pus cu
titlu gratuit. Am să îi dau cuvântul domnului Palaz, care este și inițiatorul
proiectului, să vă explice mai bine.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Noi, am mers pe raționamentul pe care l-ați spus
acum și, am făcut adresă către Instituția Prefectului, pentru că urma să fie scos la
licitație, în baza hotărârii care știți dumneavoastră. Deci, în primul rând nu
putem să încheiem contractul decât în baza unei licitații.
Am luat varianta dumneavoastră înainte, ne-am gândit prima dată la ea,
am făcut adresă către prefect și am spus că s-au scos la licitație spațiile.
Având în vedere că au niște probleme foarte mari la înmatriculări și
anume, au fost scoși din examinările care se dau prin Mamaia, nu mai au voie să
dea examenele acolo. Examinările se dau în număr foarte mic, într-o sală
improprie, pe b-dul Mamaia. Spațiul pe care îl dețin pe b-dul Mamaia era
închiriat, și vă spun asta pentru că știu dinainte, de la Cernavodă, și nu prea mai
sunt în regulă acele lucruri și modalitatea în care dețin acel spațiu. Plus că locul
de unde pleacă autovehiculele, de la Baza ITC, era de pe un teren privat. S-a
aprobat în ședințele Consiliului Local, un PUD acolo, pentru niște locuințe, și
vor fi evacuați și e de acolo.
Deci, este o problemă, în care, cred eu, beneficiază tot electoratul din
Constanța, nu numai noi, nu are nicio legătură cu culoarea politică.
E, am făcut adresă către prefect, în urma demersurilor care le-a făcut
Ministerul de Interne au spus că nu pot închiria spații și, ne-au făcut adresă și
ne-au spus, domnule, noi nu putem să închiriem, dar dacă vreți aveți în vedere
articolul de lege foarte clar în care puteți să ni-l dați cu titlu gratuit.
Acum, avem varianta în care a rezolva această problemă, în care unim
toate trei locații ale acestui serviciu care știți ce înseamnă, depui actele pe b-dul
Mamaia, fugi iei autobuzul, te duci tocmai în Mamaia unde se dau examinările,
te duci pentru școala de șoferi, nu ai mijloc de transport exact unde era fosta
Bază a ITC-ului. Noi, unim toate aceste trei servicii intr-unul singur.
Se încasează ceva, pentru că rămâne acea taxă de utilizate parcare sau
acces autovehicule, în parcarea Consiliului Județean. Oricum se va încasa ceva.
Mă refer la toate mașinile care vor veni în acea parcare mare. Vă dați seama că
dumneavoastră sunteți cei care hotărâți dacă vreți să unim aceste servicii și să
rezolvăm această problemă. Nu avem cum să mergem pe licitație și să spunem,
domnule, îți încheiem un contract dar dă-ne bani. Că așa s-a făcut cu Compania
Națională de la CNE și nu afost legal.
Deci, va trebui ca Ministerul de Interne să vină la licitație. Ori, acest lucru
nu nu o să întâmple niciodată.
Dl. Niculescu George Sergiu: Grupul consilierilor PNL este de acord cu acest
proiect și, a avut aviz favorabil în cadrul comisiei. Doar am pus această întrebare
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să vedem dacă putem să mai câștigăm ceva bănuți la bugetul Consiliului
Județean.
În acest sens, împreună cu colegul Șavlovschi, și cu domnul Moldovanu,
împreună am făcut acest amendament, contractul de comodat să îl modificăm de
la 5 ani la 10 ani. Dacă tot facem un lucru să fie pe o perioadă mai lungă.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Dar vreau să țineți cot că este de utilitate publică.
- Cine este pentru a mări perioada de la 5 la 10 ani? Abțineri? Împotrivă?
Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun. Am mărit perioada de la 5 la 10 ani.
- Cine este pentru proiectul de hotărâre? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa pe
anul 2018.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Proiectul nr.21 o să îl discutăm la urmă, pentru că
este bugetul.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de transmitere
a dreptului de administrare asupra terenului adiacent Pavilionului Expoziţional
Constanţa, teren aflat în proprietatea publică a Municipiului Constanţa.
Dl. Niculescu George Sergiu: Eu am citit expunerea de motive de la acest
proiect de hotărâre.
D-na Belu Mariana: Domnule președinte, dacă domnul vicepreședinte, care
este inițiatorul, vrea să spună ceva, dacă nu o să spun, că s-a modificat puțin în
ceea ce privește modalitatea de transmitere a dreptului de proprietate. Deci,
proiectul de hotărâre inițial a fost de solicitare a ni se da dreptul de administrarea
pe acest teren.
După cum știți, există Decizia nr.1/2014 a Curții Constituționale, care s-a
pronunțat pe Legea descentralizării, care a fost desființată total vis a vis de
foarte multe neconstituționalități.
Referitor la constituirea dreptului de administrare, în considerentele
Deciziei, apare acestă chestiune, și anume, Curtea Constituțională consideră că
dreptul de administrare, drept real al dreptului de proprietate publică, poate fi dat
numai prin act administrativ, ceea ce și facem, dar instituțiilor subordonate sau
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autorităților subordonate. Și a pornit acest considerent, nu știu, cred că era anexa
nr.6 din Legea descentralizării, în care, statul, proprietar al proprietății publice
asupra plajelor, dădea în administrare, autorităților locale, plajele.
Curtea Constituțională a spus așa, nu este constituțional să dau dreptul
real de administrare unei instituții care nu este în subordinea mea, întrucât nu pot
să controlez modul în care este exercitat dreptul de administrare. Și a considerat
neconstituțional, nefiind autoritățile locale, UAT-urile riverane litoralului,
subordonate Guvernului.
De aici există o dezbatere totală, și în lumea juridică, și în literatura de
specialitate. Sunt instituții care dau în continuare dreptul de administrare și
instituțiilor nesubordonate. Pentru că, tipic românesc, Codul civil, nu s-a
modificat urmare a dispozițiilor constatate a fi neconstituționale din Legea
descentralizării.
Am avut o discuție cu domnul vicepreședinte, care este inițiatorul
hotărârii, și domnul vicepreședinte a venit cu această modificare, la care și eu
am achiesat, în sensul că noi am reformulat și am spus: aprobarea formulării
unei solicitări de transmitere a dreptului de proprietate publică/administrare,
adică, UAT-ul Municipiu, care este proprietarul terenului, să decidă el, dacă
apelează la formula drept de administrare sau dacă ne va da dreptul de
proprietate publică. Ca să nu fim în contradicție cu acea dispoziție a Curții
Constituționale din Decizia nr.1/2014.
Deci, singura modificare este că, noi solicităm ori dreptul de proprietate,
ori administrarea, urmând ca proprietarul să decidă și să se hotărască el ce
anume să transmită Consiliului Județean. Teren aferent de altfel unui imobil
proprietate publică a județului și care servește până la urmă tuturor
constănțenilor. Cred că mai puțin județului. Aceasta este modificarea pe care am
rediscutat-o astăzi cu domnul vicepreședinte, și a fost de acord.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Dacă îmi permiteți, nu i se va schimba în niciun fel
destinația. Indiferent de forma de deținere pe care o vom avea, după ce va hotărî
Primăria Constanța cum ni-l dă. Deci, nu se va schimba cu construcții sau orice
altceva pe el. Dar, pentru a elimina aceste lucruri am considerat că este
autoritatea care îl deține, să hotărască care este procedura în baza căreia va fi
acordat, proprietate sau administrare.
Eu cred că facem nu facem altceva decât să ajutăm, ținând seama de
dimensiunea pe care o are tot parcul acela. Să luăm și noi o bucată, să reușim, să
ne implicăm șă îl îngrijim, să arate într-un fel pentru constănțeni. Nu vrea
nimeni nimic altceva.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Mai ales că este Pavilionul Expozițional acolo.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Este în continuarea Pavilionul Expozițional. Bucata
se referă, ca să o identificați vizual, de unde începe Satul de vacanță. Deci,
practic este în continuarea noastră.
Noi, am reușit în toată perioada aceasta, s-a făcut curățenie în toate
hârtiile, s-a făcut intabulari pe tot ceea ce aveam dat în administrare până la
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această dată, și mai este o bucată între noi și Satul de vacanță, care deja are o
altă situație juridică.
Am considerat, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul primar,
că putem lua mai departe, și toată această zonă să fie îngrijită și gestionată de
către Consiliul Județean. Dar, cu aprobarea dumneavostră.
Dl. Niculescu George Sergiu: Dacă îmi permiteți și mie. În primul rând, vreau
să o întreb pe d-na Belu, pentru că formulăm o solicitare de transmitere, este o
hotărâre de patrimoniu sau nu?
D-na Belu Mariana: Da, sigur că da.
Dl. Niculescu George Sergiu: Deci, este o hotărâre de patrimoniu.
D-na Belu Mariana: Da, este necesar cvorumul a două treimi.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Întâi formulăm solicitarea.
D-na Belu Mariana: Din punctul meu de vedere, și acum la solicitare, solicitam
ceva care mi-ar modifică patrimoniul. Din punctul meu de vedere este nevoie de
votul a două treimi din consilierii în funcție, adică 25.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Ulterior, oricum venim cu altă hotărâre prin care
să luăm în patrimoniu sau administrare.
Dl. NiculescuGeorgeSergiu: Domnule vicepreședinte, pentru că dumneavoastră
inițiația acest proiect, la expunerea de motive, singurul lucru pe care îl văd
menționat aici, este o expunere de o pagină, din care jumătate din pagină ne
prezentați ceva date existente referitor la Pavilionul Expozițional, suprafață,
număr cadastral și așa mai departe. Spune aici: că ne este necesar, nouă
Consiliului Județean, pentru întregirea spațiului verde adiacent Pavilionul
Expozițional precum și pentru creșterea atractivității imobilului prin amenajarea
spațiului verde aflat în vecinătatea acestuia.
Aceasta este singura frază în care expuneți motivele pentru care noi ar
trebui să votăm.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Păi, v-am spus adevărul.
Dl. Niculescu George Sergiu: 2,5 ha de teren, din parc, să-l mutăm de la
Primăria Constanța la Consiliul Județean. Cum creșteți atractivitatea, sursa
fondurilor pentru creșterea atractivitatății? Ce înseamnă această creștere a
atractivității, întregirea spațiului verde?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Haideți, mai întâi, să vedem dacă Primăria
Constanța ne dă sau nu ne dă acordul. Ulterior vedem.
Dl. Niculescu George Sergiu: Tocmai ca să votăm ceva acum, și să solicităm
ceva, după părerea mea, și este părerea mea, trebuie să știu ce fac cu el. Trebuie
să știu cum o să-l îngrijesc și trebuie să știu cum o să cresc atractivitatea acestui
imobil, înainte să-l cer.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Domnule consilier!
Dl. Niculescu George Sergiu: Dacă am toate răspunsurile la aceste întrebări,
după aceea mă duc și fac o solicitare, îl cer, Primăria Constanța mi-l dă sau nu
mi-l dă. Dar când mă hotărăsc să-l cer, trebuie să știu cum cresc eu atractivitatea
Consiliului Județean.
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Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Dumneavoastră, acum, ne spuneți să vă pregătim o
listă de investiții care vor urma să fie făcute pe acest teren. Ori eu vă explic că
pentru a îngriji acest teren..
Dl. Niculescu George Sergiu: Nu o listă de investiții, o expunere de motive
făcută la ce se va întâmpla acolo.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Eu v-am spus adevărul acolo. V-am spus adevărul! Îl
luăm ca să îngrijim acest teren. Vi se pare că este o aberație?
Dl. Niculescu George Sergiu: Numai puțin! Este posibil să nu putem să
creștem atractivitatea Pavilionuli Expozițional, dacă îl luăm.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: De unde știți?
Dl. Niculescu George Sergiu: Păi, de unde știți că, crește?
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Avem varianta de 50-50%.
Dl. Niculescu George Sergiu: Păi, vedeți!
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: De ce vedeți partea negativă a paharului?
Dl. Niculescu George Sergiu: Vedeți în ce situație ne puneți acum!
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule consilier, știți care este prima condiție la
un proiect? Să paricipi!
Ați pus o întrebare, dacă crește sau dacă nu crește atractivitatea! Păi,
prima condiție, haideți să încercăm măcar. Dacă nici nu încercăm.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Dacă așteptăm, că s-ar putea să nu fie bine, atunci nu
mai facem nimic în administrație.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Drobul de sare care cade de pe sobă!
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Dacă dumneavoastră considerați că ceea ce se va face
cu acest teren, nu este oportun, și este nelegal, aveți toate pârghiile, pentru că va
trece cu doua treimi.
Deci, avem o variantă în care să rămână așa, cel puțin de doi ani de zile de
când este sau varianta să fie și altfel. Dumneavoasră hotărâți, este cu două
treimi, hotărâți mai dparte cum considerați că vrem să facem.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Este doar solicitarea.
Dl. Muhscină Gheorghe: Am înțeles că este doar solicitarea. Dar, înainte de
solicitare trebuie să vedem de ce se întâmplă chestia aceasta? De ce nu luăm mai
mult din parc sau de ce nu facem activitate.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Pentru că este retrocedat, domnule consilier. Pentru
că noi luăm până la Satul de vacanță. De la Satul de vacanță, încolo, proprietatea
rămâne neschimbată.
Dl. Muhscină Gheorghe: Practic, ne spuneți că Primăria Constanța nu este în
satare să gospodărească ce este acolo și ar trebui să luăm.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Cred că noi, Consiliul Județean, am putea să îl
gestionăm mai bine. Nu am spus că Primăria nu este în stare.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Întrucât avem un obiectiv acolo. Avem Pavilionul
Expozițional.
Dl. Muhscină Gheorghe: Practic, cereți tot ce este în jurul Pavilionului
Expozițional până la granițele cu privați, cu altele.
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Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Exact!
Dl. Muhscină Gheorghe: Nu, Primăria, dintr-o sută ne dă nouă douăzeci.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nu! Nu! Cerem diferența.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Restul rămâne al Primăriei.
Dl. Muhscină Gheorghe: Rămâne al Primăriei, am înțeles, deci, avem graniță
cu Primăria?
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Nu! Numai cu privați.
Dl. Muhscină Gheorghe: Deci, numai cu privați.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Da!
Dl. Măndilă Gheorghe: Domnule președinte, dacă mai țineți minte în mandatul
trecut s-a solicitat de către Consiliul Județean, Primăriei Constanța, să ne dea în
folosință sau în proprietate toată diferența de teren care a rămas acolo în Satul de
vacanță pentru un viitor proiect numit Aqua Dom. Era nevoie de mai mult teren.
De atunci s-a început toată treaba asta. Este vorba de 2 ha.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Nu are legătură cu ce spuneți dumneavoastră! Eu vă
spun că destinația, cel puțin asta a fost inițiativa mea, destinația terenului va
rămâne aceeași.
Dl. Măndilă Gheorghe: Bineînțeles!
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Spațiu verde, copaci și nimic altceva.
Dl. Măndilă Gheorghe: Dacă rămâne Pavilionul Expozițional, normal că
rămâne spațiu verde.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Nu, dar ați spus dumneavoastră un proiect mai
devreme, nu știu cum l-ați numit.
Dl. Muhscină Gheorghe: Ce facem să rămână un parc al nostru și un parc al
Primăriei?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: O secundă, domule consilier, după cum știți, în
ultimul an, și ați observat și dumneavoastră în documente, și am discutat în
diferite ședințe, încasările la Pavilionul Expozițional au crescut foarte mult. Știți
treaba asta, am discutat-o, o să o mai discutăm pe parcursul timpului.
Cu acest spațiu putem mări și aria de evenimete. Și în momentul acela vor
crește și mai mult încasările către Consiliul Județean. Putem face expoziții în aer
liber, fel și fel de obiective.
Dl. Muhscină Gheorghe: Având în vedere că este de patrimoniu, am dori o
pauză de câteva minute, dacă se poate.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Da. Luăm o pauză de 5 minute, este suficient?
Dl. Muhscină Gheorghe: Da! Da! Vă mulțumesc.
= pauză =
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnilor consilieri, gata? Ne putem așeza?
Haideți să ne lămurim, tăiem sau nu tăiem iarba?
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Dacă îmi permiteți! Aș vrea să mai luați în calcul un
lucru, eu cred că putem, știți foarte bine, au fost discuții și prin mișcarea aceasta
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cred că se poate opri și orice alt val de retrocedări din Constanța. Ca sugestie.
Mai departe dumneavoastră hotărâți cum vreți.
Deci, foarte aproape de aceste locații sunt foarte multe retrocedări, în
spațiul verde, în Mamaia. Mai departe, dumneavoastră hotărâți ce vreți. La
consiliu, eu vă spun ca putem să ajutăm mult, în sensul acesta.
Mai departe dumneavoastră să hotărâți ceea ce vreți. Vă dau și nume, dacă
vreți, cine a primit acolo.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun! Supun la vot proiectul nr.22. Vă ascultăm
domnule consilier.
Dl. Iordache Marian: Vă mulțumim pentru pauza acordată. În legătură cu
subiectul aflat pe ordinea de zi în acest moment, punctul nostru de vedere este
următorul: Primăria Municipiului Constanța este administratorul spațiilor verzi
din municipiul Constanța și trebuie să rămână în continuare administratorul
acestor spații. Să le îmbunătățească și să le aducă la o stare de funcționalitate și
de atractivitate maximă pentru un municipiu reședință de județ.
Din punct de vedere al Consiliuli Județean, atributul nostru este acela de a
întreține drumurile județene, de apune în valoare obiectivele istorice, de a
îmbunătății condițiile din Spitalul Județean Constanța. Avem cu totul și cu totul
alte lucruri de făcut, decât să devenim administratori de spații verzi din
Municipiul Constanța.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Domnule primar!
Dl. Iordache Marian: Dați-mi voie să termin, nu mă întrerupeți și după aceea
vă ascult.
De aceea, din punct de vedere al propunerii, noi credem că această
propunere nu este oportună, în această formă. Iar, dacă se dorește un ajutor
pentru Primăria Constanța, pentru îmbunătățirea spațiului verde din jurul
Pavilionului Expozițional, atunci, într-o ședință de buget, vă rugăm să faceți o
propunere financiară, pe care să o aprobăm, în așa fel încât Primăria Constanța
să poată duce la îndeplinire obiectivul de a îmbunătății spațiile verzi din zona
Pavilionului Expozițional. Vă mulțumesc.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domule consilier, v-aș pune o întrebare directă,
știți că acolo este Pavilionul Expozițional și Pavilionul Expozițional este al
Consiliului Județean?
Dl. Iordache Marian: Da!
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun! asta vroiam să mă lămuresc. Dacă știți
treaba aceasta și, este acest teren pentru Pavilionul Expozițional care este în
proprietatea Consiliului Județean.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Domule Iordache, ați fost primar, când obțineți o
sentință judecătorească, în baza Legii nr.10, de compensare, într-o astfel de
zonă, o puneți în aplicare sau nu? Dacă ați fi trecut-o la Consiliul Județean, fiți
sigur că acest lucru nu se mai putea întâmpla. Eu știu că sunt diverși avocați în
instanță care sunt foarte abili, gen domnul Hașoti sau oricare altcineva, Mocanu
sau care mai sunt. Care reușesc să obțină retrocedări pe bandă rulantă. Dar,
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totuși, eu cred că era foarte bine să fie acest teren trecut la noi, să nu se mai
bucățească din parcul acesta.
Dar, este obțiunea dumneavoastră, ca liberali, să hotărâți ce vreți să faceți.
Nu trebuie să vedeți doar tăiatul ierbii. Acest lucru nu intră nici pe oportunitate
nici pe legalitate. Intră pe ceea ce vrem să facem în Municipiul Constanța. Mai
departe este obțiunea dumneavoastră dacă vreți să oprim aceste lucruri. Știu că,
într-adevăr are retrocedare domnul Butnaru, vis a vis, tot în parc dat și tot spațiu
verde era. Și, eu încerc să opresc astfel de lucruri.
Prin acest teren luat la Consiliul Județean aceste lucruri nu se mai puteau
întâmpla. Da, repet, este obțiunea dumneavoastră.
Dl. Niculescu George Sergiu: Dar în expunerea de motive nu scria.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Nu pot să spun asemenea lucruri într-o expunere de
motive. Dar vă spun , politic, și cum stau lucrurile.
Dl.Crușoveanu Marian: Domnule vicepreședinte, dacă vreți să nu se mai facă
retrocedări la diverși privați, treceți-l în registrul spațiilor verzi, știind de
interesele de acolo.
Dl. Niculescu George Sergiu: În expunerea de motive este numai creșterea
atractiviății. Nu îmi zice nimic de retrocedări, de împiedecarea de..
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Numai ce v-am spus că acolo se pot organiza, în
cadrul Pavilionului Expozițional, diferite evenimente.
Dl. Matei Radu Bogdan: Domnule vicepreședinte, ați spus că, deja începem să
discutăm lucruri care nu se pot spune pe hârtie, da?
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: A fost o declarație politică, v-am spus.
Dl. Matei Radu Bogdan: O situație politică. Mi se pare că politic vă începeți
deja campania pentru 2020. Aveți nevoie neaparat de o bucată de teren?
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Eu v-am spus niște argumente. Dumneavoastră aveți
un singur lucru, votați sau nu votați. Eu v-am explicat și am conștiința curată, că
ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă, a trecut. Am făcut tot ceea ce este
posibil. Nu am ce să mă mustre conștiința că nu am făcut. Eu v-am explicat niște
lucruri și dacă ați fi fost raționali, credeți-mă că nu avem altceva. La Consiliul
Județean nu se poate retroceda, nu se poate bucății, nu se poate vinde acest acest
teren.
Dl. Matei Radu Bogdan: Nici acolo.
Dl.Crușoveanu Marian: Se poate face cu registrul spațiilor verzi, domnule
vicepreședinte. Solicitați, prin consilierii dumneavoastră municipali, să se
încheie odată registrul spațiilor verzi. Pentru că, terenul odată ce este băgat în
acest registru nu mai poate fi retrocedat.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Inițiați dumneavoastră acest lucru, la Consiliul Local,
și rezolvați problema. Eu v-am dat o variantă bună.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Acum era doar o cerere către Consiliul Local.
Ulterior, dacă am fi dorit sau dacă trece acest proiect, vedem ce facem pe acest
teren. Supun la vot proiectul nr.22
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
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D-na Belu Mariana: 22 voturi pentru. 14 voturi împotrivă, grupul PNL. Nu a
trecut proiectul.
Dl. Palaz Claudiu-Iorga: Vă mulțumesc, domnilor consilieri PNL.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nu a a trecut acest proiect. Să înțeleg, domnilor
consilieri PNL, că nu doriți ca la Pavilionul Expozițional, să se mărească
numărul de evenimente, da, și de obiective pentru cetățenii județului Constanța.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al
judeţului Constanţa în domeniul privat al judeţului Constanţa a corpului de
clădire C2 ( pavilion D) din cadrul CRRN Techirghiol, str. M.Sadoveanu nr.9 şi
desfiinţarea acestuia prin demolare.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
24. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli,
Listei de Investiţii şi Programului de evenimente culturale pe anul 2017 pentru
Centrul Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”.
Dl. Matei Radu Bogdan: În ce constă modificarea?
Dl.Crușoveanu Marian: Este doamna director, în sală, ne poate da niște
explicații.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Doamna directoare de la Centrul Cultural
Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”, vă rog să explicați domnilor consilieri.
Înainte de ședință, v-am spus că se modifică, între articole, câteva poziții. Nu
este vorba de vreo suplimentare.
D-na Voivozeanu Doina: Este vorba de o rectificare între capitole. Sunt
capitole unde s-au făcut economii și sunt capitole unde avem niște necesități în
momentul de față.
A fost prevăzută o cheltuială mai mare la investiții, la începutul anului,
pentru consolidarea fundației clădirii noastre. Între timp a intervenit și
modificarea din cauza ruperii celor două planșee. Deci, este vorba de o lucrare
mult mai amplă, de durată. Și anul acesta nu mai putem face consolidarea
fundației. Se face doar expertiza la care avem termen până în luna decembrie.
Urmând ca de anul viitor să parcurgem toate demersurile de aprobări pentru
clădire, fiind clădire monument clasa B. Și durează mai mult. De aceea am
mutat o parte din sume la alte necesități.
Investiții, de exemplu, avem microfoane pentru ansamblu, pentru
instrumentiști, pentru soliști, 3 calculatoare, avem niște salariați noi care au
apărut. Este atașată lista.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: M-ați întrebat înainte de ședință și v-am explicat,
va explicat și doamna directoare.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 35 voturi pentru. O abținere.
Dl. Matei Radu Bogdan: Vă mulțumim.
D-na Voivozeanu Doina: Cu plăcere.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2017 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă “Maria
Montessori” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
26. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a
procentului de 20% din sume defalcate din cota de 18,5% din impozitul pe venit
pentru achitarea arieratelor, susţinerea programelor de dezvoltare locală şi
pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală pe
anul 2017.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
D-na Belu Mariana: 36 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
21. 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: 36 voturi pentru.
Dl. Muhscină Gheorghe: Domnule președinte, pot să întreb ceva la diverse?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nu avem punctul dar mă puteți întreba. Vă rog,
domnule consilier.
Dl. Muhscină Gheorghe: Am și eu o întrebare. Consiliul Județean are autocar?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nu. Consiliul Județean, după cum știți, conform
legii, are 6 autoturisme.
Dl. Muhscină Gheorghe: Autocar!
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nu! Numai ce v-am spus adineauri că nu are
niciun autocar. Consiliul Județean are: 4 Skoda Superb, mașinuța aceea care
merg eu, și un jeep.
Dl. Muhscină Gheorghe: Aș vrea să întreb și eu al cui este acel autocar care era
colat și scria pe el, colat cu roșu, și scria pe el Consiliul Județean Constanța. Au
fost 3 autocare la Pantelimon din care au coborât oameni îmbrăcați în roșu.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nu cunosc treaba aceasta. Dacă dumneavoastră
aveți informațiile acestea.
Dl. Muhscină Gheorghe: Avem poze de acolo și vroiam să știm.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Consiliul Județean nu are autocare, presupun că
au fost vândute acum anii de zile, nu mă pricep. Nu știu despre ce este vorba.
Dl. Muhscină Gheorghe: Era nou. L-a colat cineva cu Consiliul Județean
Constanța?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Noi nu avem autocare la Consiliul Județean și
dacă mă întrebați pe mine, ar fi trebuit să știți că avem dreptul la 6 autoturisme
pentru aparatul Consiliului Județean.
Vă mulțumesc. Declar ședința închisă. O zi bună tuturor!
X

PREŞEDINTE,
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

SECRETAR AL JUDEŢULUI ,
BELU MARIANA

Întocmit,
Grovu Mihaela
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