CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Nr. 9026/02.04.2018

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 27.03.2018 la ședința ordinară a
Consiliului Județean Constanța

Şedinţa ordinară a fost convocată de către Domnul Țuțuianu Marius Horia Președinte al Consiliului Județean Constanța, astăzi 27.03.2018, ora 13.00,
în Sala ,,Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean
Constanţa, în conformitate cu prevederile art.94, alin.1 şi 3 din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală.
La sedinţă participă: Domnul Țuțuianu Marius Horia - Președinte al
Consiliului Judeţean Constanţa, 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 Crușoveanu Marian, domnul
Florea Dumitru, domnul Matei Radu Bogdan, domnul Zahariuc Cristian Florin.

X
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind susţinerea Declaraţiei de Unire cu Republica Moldova.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
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2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului
Constanţa” doamnei Ileana Ploscaru.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului
Constanţa” domnului Alexandru Mereuţă.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier judeţean.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
5. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului
de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de
management la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
7. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Direcţiei Publice Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Constanţa în Direcţia Generală a Persoanelor Constanţa,
precum şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale a Persoanelor Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
8. 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
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea şi
Funcţionarea Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa – Proiect INTESPO POCU
135/2/3/113589.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul
public al UAT Oraş Murfatlar şi administrarea Consiliului Local al Oraşului
Murfatlar în domeniul public al Judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului
Judeţean Constanţa, în vederea construirii a două case de tip familial de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
13.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Inspectoratului
Şcolar Judeţean Constanţa a Sălii de expoziţie din Pavilionul Expoziţional
Constanţa, în perioada 19 – 20 Aprilie 2018 pentru desfăşurarea „Târgului
Ofertelor Educaţionale.”
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
14. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei ”Filantropica”
Constanţa a unui spaţiu de 39 mp (sala nr. 12) din Pavilionul Expoziţional
Constanţa, pentru activităţi de lucru cu copiii instituţionalizaţi prin metode
educative speciale.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Pavilionului Expoziţional Constanţa, imobil aflat în domeniul
public al judeţului Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
16.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Constanţa nr.274/30.10.2017, privind aprobarea Normelor procedurale
interne privind achiziţia directă de produse, servicii şi lucrări.
Iniţiator : Vicepreşedinte – Palaz Claudiu Iorga
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17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Judeţul
Constanţa, UAT Comuna Corbu, UAT Comuna Săcele, UAT Comuna Istria şi
UAT Comuna Mihai Viteazu pentru proiectul „Modernizare infrastructură de
transport regională pe traseul Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Judeţul
Constanţa, UAT Comuna Istria şi UAT Comuna Cogealac pentru proiectul
„Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Cetatea Histria –
DN22/ Tariverde”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
SF/DALI aferenţi proiectului “Modernizare infrastructură de transport regională
pe traseul Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu.”
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
SF/DALUI aferenţi proiectului „Modernizare infrastructură de transport regională
pe traseul Cetatea Histria – DN 22 / Tariverde”
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui
bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Ostrov şi administrarea
Consiliului Local al Comunei Ostrov în domeniul public al Judeţului Constanţa şi
în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui
bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Rasova şi administrarea
Consiliului Local al Comunei Rasova în domeniul public al Judeţului Constanţa şi
în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui
bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Topalu şi administrarea
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Consiliului Local al Comunei Topalu în domeniul public al Judeţului Constanţa şi
în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice şi a
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare pentru Comitetul de
Coordonare (CC) şi Grupul de Lucru (GL) implicate în procesul de actualizare a
Planului Local de Acţiune pentru Mediu – judeţul Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu –
judeţul Constanţa, actualizat.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare
a evaluării anuale a managerului Teatrului de Stat Constanţa, pentru anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare
a evaluării anuale a managerului Muzeului de Artă Constanţa, pentru anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare
a evaluării anuale a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
Constanţa, pentru anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare
a evaluării anuale a managerului Bibliotecii Judeţene „I.N.Roman” Constanţa,
pentru anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare
a evaluării anuale a managerului Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor
T. Burada”, pentru anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
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31.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Constanţa nr.10/2018 privind stabilirea unor tarife, taxe şi
taxe speciale pentru anul 2018.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
32.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul
2018 pentru Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
33.Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean
Constanţa nr. 288/28.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare, a Organigramei şi Statului de funcţii pentru Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare judiciară, in judicial
reorganisation, en redressment.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
34.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)
obţinută de pe pajişte, la nivelul Judeţului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru
Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
36.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei Echipei
Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin
muncă, Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
a documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat
cu Consiliul Judeţean Constanţa în cadrul proiectului „Închiderea Centrului
de Plasament Delfinul, Comuna Agigea, Str. Bujorului, nr.9” precum şi
cofinanţarea acestuia de către Consiliul Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
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38.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a
documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu
Consiliul Judeţean Constanţa în cadrul proiectului „Închiderea Centrului de
Plasament Ovidiu, Municipiul Constanţa, Str.Pictor N.Grigorescu, Nr.12” precum
şi cofinanţarea acestuia de către Consiliul judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
39.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a
documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu
Consiliul Judeţean Constanţa în cadrul proiectului „Închidere Complex de servicii
comunitare „Orizont”, Municipiul Constanţa, Aleea Horia Agarici, NR.5” ,
precum şi cofinanţarea acestuia de către Consiliul Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
40.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a
documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu
Consiliul Judeţean Constanţa în cadrul proiectului „Închidere Complex de servicii
comunitare „Cristina,” Municipiul Constanţa, Str. Pandurului, Nr.120” precum şi
cofinanţarea acestuia de către Consiliul Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
41.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru între Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Fundaţia Morning Glory House –
Constanţa pentru Copii Bolnavi de Sida privind acordarea de servicii sociale
minorilor afectaţi de SIDA/HIV de pe raza judeţului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
42.Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii anuale pe anul 2018 pentru
finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului
şi persoanei adulte cu handicap ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
43.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului Constanţa, pe anul 2018.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
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44.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului
de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Constanţa pe anul 2018, precum şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
45.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli precum
şi a Listei de Investiţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Constanţa, pe anul 2018.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
46. RETRAS - Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului cu societatea S.C.
Iridex Group Salubrizare S.R.L. Costineşti, în vederea integrării infrastructurii
deţinute de aceasta în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
47. RETRAS - Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului cu societatea
S.C.Tracon S.R.L. Brăila în vederea integrării infrastructurii deţinute de acesta în
cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
48.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”
Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
49.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
50.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local
al Consiliului Judeţean Constanţa, pe anul 2017.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
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51.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Judeţului Constanţa pe anul 2018.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
52.Raport privind activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2017.
Prezintă : Consilier Judeţean - Donţu Gheorghe.

X

Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bună ziua, tuturor! Mulțumesc tuturor pentru prezență.
Astăzi este un moment important pentru România și pentru noi. Avem
pregătite câteva momente speciale.
Îi dau cuvântul domnului Cojocaru. Domnule Cojocaru, vă rog frumos.
Dl. Cojocaru Dan Varsami: Vă mulțumesc frumos. Bună ziua tuturor, bună ziua
românilor.
Astăzi, așa cum spunea și domnul președinte, este o zi importantă.
Îmi revine onoarea de a rosti câteva cuvinte la începutul acestei ședințe.
În urmă cu câteva zile o delegație a Centrului Cultural Județean
"Teodor T. Burada" a efectuat o deplasare în Republica Moldova unde am făcut o
donație de carte și unde am încercat să strângem legăturile între frați.
Pentru că este o ședință solemnă, vom începe această ședință cu intonarea
Imnului de Stat al României. Imnul va fi intonat de o absolventă a cursurilor de canto
de la Centrul Cultural Județean "Teodor T. Burada", Daria Peltea.
Se intonează Imnul de Stat al României.
Dl. Cojocaru Dan Varsami: Mulțumim frumos, Daria.
Printre lucrurile pe care le-am dus la Chișinău a fost și această ediție anastatică
"Cum s-a făcut unirea Basarabiei cu România".
Pentru asta suntem astăzi aici și pentru asta vă invit, domnule președinte, să ne
vorbiți.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bună ziua.
Anul acesta sărbătorim 100 de ani de la Marea Unire.
Un moment istoric, deosebit de important, în formarea României de astăzi.
Strămoșii noștri și-au dorit în anul 1918 ca toți românii să trăiască sub aceleași
granițe într-un stat liber și independent.
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Noi, astăzi, avem datoria de a apăra și consolida libertatea care ne-a fost
acordată cu prețul vieții.
Basarabia a fost un teritoriu cu o istorie zbuciumată, iar cetățenii acestei
regiuni au fost asimilați brusc la alte culturi.
Prin această declarație simbolică încercăm să cinstim deopotrivă români și
moldoveni, tradițiile și valorile ce au fost odată ale unui singur popor.
Această alianță, pe care o semnăm azi, aici, poate să devină prin înțelepciune,
cooperare și responsabilitate un important aport al trecutului nostru.
Acest eveniment, marcat de o puternică încărcătură emoțională, trebuie să ne
facă să ne gândim la viitorul României, ca stat independent și puternic.
Unirea celor două popoare se poate realiza prin aderarea Republicii Moldova la
valorile și libertățile europene. România va susține Republica Moldova pe drumul
către integrarea în Uniunea Europeană, precum și în Alianța Nord-Atlantică.
Sper ca această Unire simbolică să aibă un ecou pentru toți românii și totodată
să fie un impuls pentru generațiile viitoare, să cunoască istoria neamului, să o
cinstească și să lupte la fel ca strămoșii noștri.
Astăzi, la ceas aniversar, mă bucur să știu că sunt alături de dumneavoastră,
oameni care prețuim tradițiile românești. Vă mulțumesc.
Dl. Cojocaru Dan Varsami: A cântat Grupul Vocal Folcloric "Fii Dobrogei" al
Centrului Cultural Județean „Teodor T. Burada”.
Și acum, dați-mi voie să vă citesc prima parte din Declarația Sfatului Țării
Republicii Democratice Moldovenești, din 27 Martie, anul 1918. Aveți aici și
fotografia cu Sfatul Țării din acel moment.
„În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară: Republica
Democratică Moldovenească (Basarabia) în hotarele ei dintre Prut, Nistru,
Dunăre, Marea Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia acum o sută şi
mai bine de ani, din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric,
în puterea dreptului de neam și frăției de sânge, pe temeiul principiului ca
noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se
uneşte cu mama sa, România".
Domnule Vicepreședinte, Palaz Claudiu Iorga, vă invit să dați citire Declarației
pe care ați pregătit-o pentru astăzi.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Mulțumesc mult. Parte din Declarația pe care o voi citi este
inspirată din Declarația pe care v-a citit-o mai devreme domnul Cojocaru.
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANȚA
DECLARAŢIE DE UNIRE
ÎN NUMELE LOCUITORILOR JUDEŢULUI NOSTRU, ÎN
PUTEREA DREPTULUI ISTORIC Şl DREPTULUI DE NEAM, PE
BAZA PRINCIPIULUI CĂ NOROADELE SINGURE SĂ-ŞI HOTĂRASCĂ
SOARTA LOR DE AZI ÎNAINTE ŞI PENTRU TOTDEAUNA, JUDEŢUL
CONSTANŢA SUSŢINE ÎNFRĂŢIREA IMEDIATĂ CU LOCALITĂŢILE
DIN REPUBLICA MOLDOVA, CARE ÎN MOD DESCHIS ŞI ASUMAT
ŞI-AU EXPRIMAT DORINŢA DE UNIRE CU PATRIA-MAMĂ, ROMÂNIA.
FACEM ACEASTĂ UNIRE ACUM, ÎN SUFLET ŞI CA REPARAŢIE
MORALĂ PENTRU SUFERINŢELE TRECUTULUI ŞI ALE PREZENTULUI,
DE LA CHINUL BUNEILOR NOŞTRI SMULŞI ÎMPOTRIVA VOINŢEI LOR

DE LA TRUPUL PATRIEI ISTORICE DE VOIA LUI HITLER ŞI A LUI
STALIN, SUPUŞI EXECUŢIILOR, DEPORTĂRILOR ŞI FOAMETEI, LA
GREUTĂŢILE PE CARE LE TRĂIM ACUM NOI, CEI DE AZI FACEM
UNIREA CU CEI DE ACEEAŞI LIMBĂ ŞI TRADIŢIE CU NOI, PENTRU
CA FII ŞI NEPOŢII LOR SĂ SE BUCURE DE UN
VIITOR DE
LIBERTATE Şl AVUŢIE, DE ŞANSELE DE ÎMPLINIRE PE CARE
GENERAŢIILE NOASTRE NU LE-AU AVUT.
IAR DACA UNIREA NOASTRĂ DE AZI ESTE UNA SIMBOLICĂ,
SĂ NE AJUTE DUMNEZEU CA EA SĂ FIE UN PAS HOTĂRÂTOR
SPRE UNIREA DEPLINĂ, CÂND NU VA MAI FI GRANIŢĂ PE PRUT,
IAR OAMENII DINTRE NISTRU ŞI TISA VOR MUNCI ÎMPREUNĂ
LA REALIZAREA ŞI MULŢUMIREA COMUNĂ, ALĂTURI DE
CELELALTE POPOARE ALE EUROPEI CIVILIZATE.
PRIN PREZENTA DECLARAŢIE DE UNIRE NE EXPRIMĂM
BUCURIA DE A SĂRBĂTORI ÎMPREUNĂ CU FRAŢII
NOŞTRI
ROMÂNI DE PRETUTINDENI CENTENARUL MARII UNIRI 1918 - 2018
ŞI ADEZIUNEA LA VALORILE NAŢIONALE ŞI DEMOCRATICE ALE
SPAŢIULUI CULTURAL ROMÂNESC.
AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!
CONSTANŢA,
27.08.2016
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Dl. Cojocaru Dan Varsami: Vă mulțumim frumos!
Înainte de a vă lăsa la îndeletnicirile dumneavoastră, v-am adus cu noi un mic
cadou, pe care vi-l vom oferi împreună cu Grupului Vocal Folcloric "Fii Dobrogei" al
Centrului Cultural Județean „Teodor T. Burada”, elevii Școlii Nicolae Tonitza, din
Constanța, împreună cu colegii lor de peste Prut.
O să-i vedeți în imagine, sunt elevii Școlii Mihail Sadoveanu din Chișinău.
Este vorba de o melodie care merge direct la suflet "Dumnezeu e sus". Cântați
împreună cu noi.
Corurile reunite interpretează melodia "Dumnezeu e sus".
Dl.Cojocaru Dan Varsami: Vă mulțumim frumos, vă rog să ne permiteți să ne
retragem. Vreau să știți că această melodie au învățat-o copiii într-o singură zi.
Le mulțumesc frumos și le-ați mulțumit și dumneavoastră prin aplauzele pe
care le-ați oferit! Vă mulțumim frumos și vă lăsăm să lucrați.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Și noi vă mulțumim foarte mult și vă uram succes în
continuare. De fiecare dată vă vom primi cu drag la Consiliul Județean Constanța.
Mulțumim foarte mult, copii.
O să rog fiecare consilier județean să semneze această "Declaraţie de Unire"
simbolică.
Consilierii județeni semnează "Declaraţia de Unire" cu Republica Moldova.
Dl.Marinescu Ion: Domnule președinte, dacă îmi permiteți, aș vrea să fac o
rectificare.
În Declarația de Unire din data de 27 Martie 1918, scrie Republica
Democratică Moldovenească. Nu se mai numea așa atunci, deoarece încă din 24
Ianuarie 1918, după ce Rusia a declarat război României, și-a schimbat numele în
Republica Moldovenească.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Să sperăm că se va numi Republica România la un
moment dat.
Vă mulțumesc foarte mult!
Doamna Belu, vă rog frumos faceți prezența.
Dna.Belu Mariana: Sunt prezenți 32 de consilieri județeni, 4 consilieri sunt absenți,
iar domnul consilier Muhscină Gheorghe care nu mai este în funcție. Ședința este
legal constituită.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Astăzi pe ordinea de zi avem 52 de proiecte și sunt
retrase pentru documentare suplimentară proiectele 46 și 47.
Supun la vot întreaga ordine de zi.
- Cine este pentru întreaga ordine de zi? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 32 voturi pentru.
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Dl. Learciu Dumitru Daniel: Bună ziua. Aș dori să supun la vot un punct pe ordinea
suplimentară.
Este vorba despre un ajutor financiar pentru un caz medical extrem de grav, o
persoană bolnavă de cancer. Este extrem de neajutorată și care are nevoie de sprijinul
nostru.
Dacă sunteți de acord aș dori să supun la vot completarea ordinii de zi cu acest
proiect pe care l-am inițiat.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Domnule Vicepreședinte Learciu, deoarece se pare că
va fi nevoie de o ședință extraordinară săptămâna viitoare, în care sunt supuse
dezbaterii proiecte referitoare la drumurile județene și mai sunt încă 6 dosare în lucru
la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța privind
acordarea de ajutoare, v-aș propune ca tot atunci să discutăm și acest proiect.
Supun la vot propunerea domnului Learciu de suplimentare a ordinii de zi.
- Cine este pentru?
Dna.Belu Mariana: Vom face un vot nominal. Domnul Bereș?
Dl. Bereș Adrian Petre: Împotrivă.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi?
Dna.Belu Mariana: Domnule Bereș, sunteți pentru suplimentarea ordinii de zi?
Dl. Bereș Adrian Petre: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domna Bercaru Nicoleta?
Dna. Bercaru Nicoleta : Să rămână pentru săptămâna viitoare.
Dna.Belu Mariana: Adică împotrivă.
Dna. Bercaru Nicoleta : Da.
Dna.Belu Mariana: Domnul Bizineche Adrian?
Dl. Bizineche Adrian: Nu am ridicat mâna, votez împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Bola Bogdan Alexandru?
Dl.Bola Bogdan Alexandru: Pentru suplimentare.
Dna.Belu Mariana: Domnul Ciobanu Cosmin?
Dl. Ciobanu Cosmin : Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Donțu Gheorghe ?
Dl. Donțu Gheorghe: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Drăghici Rareș Cosmin ?
Dl. Drăghici Rareș Cosmin: Pentru săptămâna viitoare.
Dna.Belu Mariana: Vot pentru săptămâna viitoare nu există. Votați pentru sau
împotrivă.
Dl. Drăghici Rareș Cosmin: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Enescu Dumitru Marius?
Dl. Enescu Dumitru Marius: Mă abțin.
Dna.Belu Mariana: Domnul Gălușca Constantin ?
Dl. Gălușca Constantin: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domna Gheorghe Veronica Adriana?
Dna. Gheorghe Veronica Adriana: Împotrivă.
13

Dna.Belu Mariana: Domnul Gima Stelian ?
Dl. Gima Stelian: Pentru.
Dna.Belu Mariana: Domnul Goidea Florin ?
Dl. Goidea Florin: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Iordache Marian ?
Dl. Iordache Marian: Pentru.
Dna.Belu Mariana: Domnul Lămureanu Gheorghe ?
Dl. Lămureanu Gheorghe: Pentru.
Dna.Belu Mariana: Domnul Learciu Dumitru Daniel ?
Dl. Learciu Dumitru Daniel: Pentru.
Dna.Belu Mariana: Domna Lebidov Steluța ?
Dna. Lebidov Steluța: Pentru.
Dna.Belu Mariana: Domna Lokman Ionela ?
Dna. Lokman Ionela: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Marinescu Ion ?
Dl. Marinescu Ion: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Mândilă Gheorghe ?
Dl. Mândilă Gheorghe: Pentru.
Dna.Belu Mariana: Domnul Memiș Baiazid ?
Dl. Memiș Baiazid: Pentru.
Dna.Belu Mariana: Domnul Mocianu Sorin ?
Dl. Mocianu Sorin: Pentru.
Dna. Belu Mariana: Domnul Moldovanu Vasile?
Dl. Moldovanu Vasile: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domna Nedelcu Sabrina ?
Dna. Nedelcu Sabrina: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Niculescu George Sergiu ?
Dl. Niculescu George Sergiu: Eu votez pentru, deoarece orice situație legată de
sănătate, dacă o amânăm o săptămână, trei zile, optsprezece zile, poate să aibă
consecințe.
Dna.Belu Mariana: Doamna Niță Luminița ?
Dna. Niță Luminița: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Palaz Claudiu Iorga?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Pintilie Mircea?
Dl. Pintilie Mircea: Pentru.
Dna.Belu Mariana: Domnul Popa Liviu ?
Dl. Popa Liviu: Pentru.
Dna.Belu Mariana: Domnul Stanca Costel?
Dl. Stanca Costel: Pentru.
Dna.Belu Mariana: Domnul Șavlovschi Marcel ?
Dl. Șavlovschi Marcel: Pentru.
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Dna.Belu Mariana: Domnul Turcu Daniel ?
Dl. Turcu Daniel: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Țuțuianu Marius Horia ?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Împotrivă.
Dna.Belu Mariana: Sunt prezenți 32 de consilieri județeni.
Dl. Gima Stelian: Mă iertați, dar vreau să îi rog pe colegii mei din PSD și din PMP
să se gândească ce se va întâmpla dacă această persoană nu va mai trăi până
săptămâna viitoare.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Haideți să vă explic despre ce este vorba nu este o rea
voință.
Sunt în analiză toate cele 7 proiecte de hotărâre referitoare la acordarea unor
ajutoare. Toate sunt cazuri delicate. Am vrut doar o amânare de 3-4 zile, pentru a le
putea adopta pe toate. Nu sunt operații care se vor efectua în țară, ci se vor efectua în
străinătate.
Trebuie analizate cu foarte mare atenție de către Direcția Generală Economico
Financiară și de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului
Constanța pentru a vedea exact cum se vor face decontările.
Știți prea bine, sunt bani publici și nu ne jucăm cu bani publici. De aceea le
vom pune toate cele 7 proiecte pe ordinea de zi a ședinței următoare.
Dl.Learciu Dumitru Daniel: Vă mulțumesc tuturor celor care ați încercat să
sprijiniți acest proiect. Este un gest nobil, să sperăm că domnul președinte se va
apleca cu mai multă atenție pe aceste dosare, care, din punctul meu de vedere,
trenează de prea multă vreme.
Sunt 7 dosare, dar dacă se va ajunge să mai așteptăm câteva luni de zile, și mă
refer acum la toate aceste dosare care sunt în așteptare de luni de zile, eu nu știu dacă
acest om va supraviețui sau nu.
Oricum, gestul este nobil, eu vă mulțumesc și să sperăm că altădată vom avea
succes. Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: Din păcate, pentru a trece proiectul pe ordinea suplimentară,
trebuiau 17 voturi pentru, deoarece este vorba de majoritatea celor prezenți. Suntem
32 de consilieri județeni prezenți, și nu s-au îndeplinit numărul necesar de voturi.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Vreau să vă atrag atenția că aceste dosare nu trenează.
Știți prea bine că pentru a putea acorda aceste ajutoare financiare este nevoie de
aprobarea bugetului Consiliului Județean pe care l-am adoptat.
Există o comisie din Consiliul Județean și de la Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Constanța care analizează cu mare atenție, urmând ca în
câteva zile să facem propunerea spre aprobare pentru aceste proiecte, pentru
acordarea de ajutoare financiare.
Știți că de fiecare dată și cei de la PSD, și cei de la PMP au fost de acord cu
toate aceste proiecte, mai ales că eu le-am propus de fiecare dată. Este vorba doar de
o amânare de câteva zile pentru a le analiza cu mare atenție, deoarece sunt bani
publici.
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Dl. Goidea Florin: Dumneavoastră ați spus în mare ceea ce vroiam să spun și eu.
În calitate de președinte al Comisiei de Specialitate de Sănătate și Protecție
Socială sunt în totalitate de acord cu proiectul domnului Vicepreședinte Learciu.
Doar că, am înțeles că sunt discutate toate cele 7 proiecte care vor trece
săptămâna viitoare și pe la Comisia de Specialitate de Sănătate și Protecție Socială.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Și eu susțin acest proiect, numai că trebuie să fim foarte
atenți. La un moment dat va trebui să luăm o hotărâre și să stabilim limita acestor
sume deoarece există un buget pentru aceste sume și nu putem să alocăm pentru unii
sume de aproape 50.000 de euro. Doar pentru acest proiect.
Dl. Learciu Dumitru Daniel: 37.000 de euro.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Da, 37.000 de euro. Va trebui să analizăm cu mare
atenție și să stabilim o limită de sumă pentru că nici bugetul nu este nelimitat.
Dl. Goidea Florin: Mai este o problemă. Nu ar trebui să ajungem să discutăm în plen
această chestiune. Nu putem să cădem în extrema cealaltă, că nu suntem de acord cu
aceste proiecte.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Nici nu se pune promlema. Și eu susțin acest proiect,
dar cu o analiză exactă pentru că sunt bani publici.
Nu cred că cineva din această sală își va asuma răspunderea pe probleme care
nu sunt legale. Analizăm cu mare atenție și când avem toate punctele de vedere,
atunci le aprobăm.
Dl. Learciu Dumitru Daniel: O ultimă intervenție.
Vreau să vă spun că acest proiect a fost bine argumentat. A trecut prin toate
etapele care erau necesare pentru a veni în fața dumneavoastră și iau de bun ce spune
domnul președinte. Vreau să vă spun că îl voi iniția din nou pentru ședința
extraordinară.
Scorul este de 17 voturi împotrivă și 15 voturi pentru.
Dna.Belu Mariana: 14 voturi pentru. Pentru că domnul Muhscină Gheorghe nu mai
este consilier județean în funcție.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Domnule Learciu, o să votez și eu, ca să știți. Nici nu se
pune problema.
Dl.Learciu Dumitru Daniel: Mulțumesc din nou tuturor celor care au votat.
Dl.Iordache Marian: Domnule președinte, avem rugămintea ca pentru ședința
extraordinară să propuneți și o rectificare a bugetului astfel încât să putem acoperi
cazurile sociale.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: De aceasta am luat hotărârea de a amâna, pentru a putea
acoperi toate cazurile sociale.
Vă spun exact cum stau lucrurile: sunt 7 cazuri și bugetul nu acoperă sumele
necesare. Atunci va trebui să modificăm bugetul Consiliului Județean. Nu ne jucăm
cu viețile oamenilor, nu putem fi "pentru unii mumă și pentru alții ciumă".
Aprobăm rectificarea bugetului județean prin care să reușim să acoperim
sumele necesare pentru toate cele 7 cazuri. Vă mulțumesc foarte mult.
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Dl.Țuțuianu Marius Horia:
1. Proiect de hotărâre privind susţinerea Declaraţiei de Unire cu Republica Moldova.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 31 voturi pentru, o abținere.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Avem două momente festive astăzi.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului
Constanţa” doamnei Ileana Ploscaru.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului
Constanţa” domnului Alexandru Mereuţă.
Merită toate aplauzele noastre pentru întreaga activitate.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl. Mereuță Alexandru: Spuneam domnului președinte că dincolo, în Basarbia, am
avut și pot spune că am doi colegi cu mare popularitate în lumea artistică.
Mă refer la Tamara Buciucianu, colegă de an și de activitate proprie și la
colegul defunct, Iurie Darie, alături de care am făcut și stagiul de armată.
Vreau să mai spun că în perioada de colaborări la filme am avut ocazia să
cunosc actori care proveneau din Basarabia. Nu îi mai numesc pentru că sunt foarte
mulți. Cultura românească a făcut succes cu acești mari actori. Vă aduc aminte de
Stela Popescu, basarabeancă de o mare calitate artistică.
Vă mulțumesc că v-ați gândit la eforturile noastre artistice.
Îmi pot permite să vă urez zilele frumoase pe care eu le-am petrecut până la 90
de ani.
Succese multe acestei autorități a județului Constanța, care e legată de
Alexandru Mereuță și prin faptul că atunci când eu am pornit cu pași hotărâți spre
teatru eram într-o tabără de elevi la Eforie, în anul 1946. Așa că sunt legat cu trup și
mai ales cu suflet de Constanța. Să avem noroc de sănătate!
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Dăm cuvântul și doamnei Ileana Ploscaru.
Nu vă ascund faptul că am vrut să inițiez acest proiect de mai multe ori, dar am
așteptat o zi specială, deoarece astăzi serbăm 100 de ani de la Unire și Ziua Teatrului.
Am vrut să aleg o zi specială pentru doi oameni speciali și pentru cultura
românească și pentru județul Constanța.
Dna. Ileana Ploscaru: Vă mulțumesc și sunt copleșită de onoarea pe care mi-o
faceți. Sunt fericită că am străbătut județul Constanța și Dobrogea în toate direcțiile
și, mai ales că, în tinerețea mea am jucat în Căminele Culturale din localitățile acestui
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județ. Toate Căminele Culturale ne-au cunoscut și ne așteptau cu mult drag. Vă
mulțumesc și vă doresc spor la treabă! Numai de bine să auzim!
Vă mulțumesc!
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumesc foarte mult amândurora și să ne vedem
cu bine și la anul și peste doi ani și peste zece ani! Sănătate multă și succes!
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
4. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat de
consilier judeţean. Este vorba de domnul Muhscină Gheorghe care s-a retras.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 31 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
5. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Doamna Belu, vă rog să vină Comisia de Validare.
Doamna Topolov, o să vă rog să veniți cu buletinul. Partea grea acum începe.
Doamna Topolov, vă rog frumos să depuneți jurământul.
Dna. Topolov Geanina Ionela:
"Jur să respect Constituția si legile tării si să fac, cu bună-credință, tot ceea ce
stă in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Constanța.
Așa să-mi ajute Dumnezeu!"
Vă mulțumesc!
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Succes!
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 32 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, proiectului
de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de
management la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
După cum știți, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa s-a
susținul concursul în urma căruia domnul Colesniuc Sorin Marcel a câștigat, urmând
ca după votul dumneavoastră să încheiem contractul de management.
Înainte de a vota acest proiect l-aș ruga pe domnul Colesniuc Sorin Marcel să se
prezinte. Mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți, îi cunoașteți activitatea ca
profesionist în domeniul său.
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Dl.Colesniuc Sorin Marcel: Bună ziua. Sunt cercetător științific, sunt doctor în
istorie, lucrez în Muzeul de Istorie şi Arheologie Callatis Mangalia de 20 de ani.
În această perioadă am avut funcții de conducere 12 ani, Șef de Secție 4 ani,
Șef de Muzeu 4 ani, Director al Muzeului 4 ani.
Am publicat 8 cărți, am 70 de articole științifice publicate în reviste de
specialitate, 400 de articole de promovare a istoriei locale dobrogene. Am participat
la cursuri de perfecționare și cred că voi face față acestei funcții.
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa este un muzeu mult mai
mare decât Muzeul de Istorie şi Arheologie Callatis Mangalia, este cel mai mare
muzeu din județul Constanța și are un patrimoniu de peste 400.000 de piese.
Sunt în relații foarte bune cu toți colegii de la Muzeul de Istorie Naţională şi
Arheologie Constanţa, cu mulți dintre ei am fost coleg de facultate.
Este o mare onoare, în această zi de sărbătoare să pot primi confirmarea
dumneavoastră pentru funcția de Director. Vă mulțumesc mult.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumim.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Domnule Colesniuc, înainte de a vă ura succes, pot să
vă spun că aveți o misiune dificilă, nu sunt lucrurile simple la Muzeul de Istorie
Naţională şi Arheologie.
Nu este un lucru ușor să preiei ceva care a fost lăsat într-o situație delicată în
ultimii 20 de ani, dar acum vă urez succes, am încredere în dumneavoastră că veți
realiza ceea ce v-ați propus cu Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa,
și aștept de la dumneavoastră rezultate.
Mă cunoașteți, știți că dacă în primele 6 luni de zile nu veți da randament,
discutăm în alți termeni. Succes, domnule Colesniuc!
Dl.Colesniuc Sorin Marcel: Vă mulțumesc, sper să nu vă dezamăgesc.

Dl.Țuțuianu Marius Horia:
7. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Direcţiei Publice Judeţene de
Evidenţă a Persoanelor Constanţa în Direcţia Generală a Persoanelor Constanţa,
precum şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Generale a Persoanelor Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.

Dl.Țuțuianu Marius Horia:
8. 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.
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- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind Organizarea şi
Funcţionarea Consiliului Judeţean Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare cu Agenţia
Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa – Proiect INTESPO POCU
135/2/3/113589.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unui bun imobil din domeniul
public al UAT Oraş Murfatlar şi administrarea Consiliului Local al Oraşului
Murfatlar în domeniul public al Judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului
Judeţean Constanţa, în vederea construirii a două case de tip familial de către
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru
efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
13.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Inspectoratului Şcolar
Judeţean Constanţa a Sălii de expoziţie din Pavilionul Expoziţional Constanţa, în
perioada 19-20 Aprilie 2018 pentru desfăşurarea „Târgului Ofertelor
Educaţionale.”
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
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Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
14. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Asociaţiei ”Filantropica”
Constanţa a unui spaţiu de 39 mp (sala nr.12) din Pavilionul Expoziţional
Constanţa, pentru activităţi de lucru cu copiii instituţionalizaţi prin metode
educative speciale.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dl.Iordache Marian: Domnule președinte, o intervenție scurtă.
La acest proiect de hotărâre nu există avizul comisiei de specialitate de
Investiții, Patrimoniu și Infrastructură și al comisiei de specialitate pentru Relația cu
Societatea Civilă și ONG-uri.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Avizul comisiilor de specialitate este consultativ.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dl.Bola Alexandru Bogdan: Asociația ”Filantropica” are statutul unei instituții de
utilitate publică? Este o simplă întrebare.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Domnule Vicepreședinte Palaz, o să vă las pe
dumneavoastră, că este proiectul inițiat de dumneavoastră.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Din ce știam, din ce știu, este de utilitate publică.
Dar, dacă dumneavoastră considerați, îl putem scoate de pe ordinea de zi sau îl
punem sub acest amendament. Cum considerați, putem verifica încă o dată.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Domnule Bola, este pentru copii instituționalizați.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Eu nu am nici un fel de problemă. Dacă considerați, îl
putem scoate de pe ordinea de zi.
Dl.Iordache Marian: Privitor la acest punct, precizăm că nu a fost prezentat statutul
acestei asociații.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Îl putem amâna fără nici un fel de problemă.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Îl putem amâna sau vă putem pune la dispoziție toate
documentele.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu este o problemă, puteți să îl amânați, să îl scoatem de
pe ordinea de zi dacă nu sunteți de acord.
Dna.Belu Mariana: Aș vrea să fac o intervenție ca să clarificăm situația. Este totuși
vorba despre niște copii și ar fi păcat să tot amânăm.
Dl.Bola Alexandru Bogdan: În folosință gratuită nu îl putem da decât dacă este un
ONG de utilitate publică.
Dna.Belu Mariana: Este punctul dumneavoastră de vedere și îl respect. Am să vă
spun și punctul de vedere al meu, pentru că am dat avizul de legalitate, deci a putut
intra pe ordinea de zi.
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Există o dezbatere întreagă. Dumneavoastră sunteți avocat și știți foarte bine că
în legislația noastră, atât în Codul Civil, în Constituția României și în articolul nr.124
din Legea 215/2001, unde se vorbește despre dreptul real de folosință gratuită, sunt
folosiți termeni diferiți.
Constituția României vorbește despre instituții de utilitate publică, Codul Civil
la fel, iar articolul nr.124 din Legea 215/2001, vorbește despre persoane juridice fără
scop lucrativ care desfășoară activități de binefacere și în interesul comunității sau
serviciilor publice. Nu există o definiție general valabilă în toată literatura de
specialitate, ce înseamnă instituție de utilitate publică?
Sunt opinii și eu consider că ceea ce solicitați dumneavoastră, adică dacă acest
ONG a primit potrivit Ordonanței de Guvern nr. 26, prin Hotărâre de Guvern titlul
de utilitate publică, pot să vă răspund că nu îl are pentru că nici nu poate să îl aibă,
deoarece are o vechime de doar un an. Legea vorbește de 3 ani de activitate.
Dar acest lucru nu înseamnă că un ONG care desfășoară activități de utilitate
publică, în beneficiul elevilor, tinerilor, bătrânilor care au nevoie de ajutor, nu poate
să beneficieze de prevederile Constituției României, ale Codului Civil.
Este un punct de vedere juridic, pe care îl mențin, și am vrut să fiți în
cunoștință de cauză. Dacă considerați că o formalitate, care va fi confirmată printr-o
Hotărâre de Guvern, poate să frustreze niște copii, niște adulți sau niște bătrâni de
niște facilități pe care aceste ONG- uri le au, este dreptul dumneavoastră să contestați
sau să votați împotrivă.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:Dumneavoastră vă puteți duce oricând să vedeți ce se
întâmplă acolo. Dacă considerați că s-au încălcat prevederile legale.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Presupun că a fost doar pentru informare.
Este vorba despre copii instituționalizați. Nu cred că ați avea ceva împotrivă.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 31 voturi pentru și 2 abțineri.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare al Pavilionului Expoziţional Constanţa, imobil aflat în domeniul
public al judeţului Constanţa.
- Cine este pentru ?
Dl. Iordache Marian: O intervenție.
Domnule președinte, aș avea la articolul nr. 11, aliniatul nr. 3 o adăugare, dacă
se poate.
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Să aibă prioritate la închiriere producătorii autohtoni dobrogeni.
Acest criteriu nu este prins și sunt cei care utilizează frecvent spațiul. Sunt
multe criterii date, sunt în regulă. Dar ar trebui adăugat și acesta, să aibă prioritate
producătorii dobrogeni.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Dacă îl adăugăm este discriminare. Să ne înțelegem,
Pavilionul este așa de mare încât nu sunt reclamații că a venit un producător
dobrogean să spună că vrea un spațiu și nu i s-a acordat.
Dl. Iordache Marian: Nici nu strică. Nu este ceva împotriva firii și considerăm că
era necesar.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu este în regulă, înțelegeți. Este ca și cum spunem că au
voie să participe la licitații numai firme din Constanța.
Dl. Iordache Marian: Nu că nu au voie. Să aibă prioritate la selecția celor care pot
să utilizeze spațiile. Dumneavoastră ați trecut niște criterii de selecție a celor care pot
să utilizeze spațiile.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu am nimic împotrivă, dar spuneți-mi cum anume să aibă
prioritate? La ce vă referiți?
Dl. Iordache Marian: La închiriere. Temporară.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Adică dacă vine cineva din afară?
Dl. Iordache Marian: Adică, dacă vine unul cu haine din China sau produse în
județul Constanța, să aibă prioritate cel ce produce în județul Constanța.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Pentru același spațiu?
Dl. Iordache Marian: Pentru același loc.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Dacă doresc aceeași locație.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Domnule consilier, presupun că dacă sunt două
persoane pentru aceeași locație, pe același metru pătrat?
Dl. Iordache Marian: Da, să aibă prioritate cel care este producător în județul
Constanța.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Vă dați seama că probabilitatea ca să se nimerească doi, pe
același loc, producători în județul Constanța, este foarte mică?
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Este Pavilionul mare, domnule consilier.
Dl. Iordache Marian: Și la articolul 11, aliniatul 5, spune așa: "Înainte de solicitare,
trebuie să anunțe că își va schimba opinia în legătură cu închirierea", ceea ce este o
formulare greșită. Dacă vreți să verificați, și să rectificăm, spune că trebuie să avizeze
o modificare înainte de a face solicitarea. Este imposibil.
Dl. Niculescu George Sergiu: "Anterior solicitării, nu a anunțat în timp util
renunțarea sau modificări la organizarea unui eveniment".
Dl. Iordache Marian: Poate după solicitare. Întâi solicită ceva și după aceea anunță
modificări. Dar anterior nu se poate. Solicitarea este inițială.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Da, ulterior, nu anterior.
Dl. Iordache Marian: Mulțumesc.
Dl. Niculescu George Sergiu: Aici trebuie doar o rectificare. Cu amendament.
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Dl.Țuțuianu Marius Horia:
- Cine este pentru acest proiect cu amendament ? Abțineri? Împotrivă?
Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
16.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Judeţean Constanţa nr.274/30.10.2017 privind aprobarea Normelor procedurale
interne privind achiziţia directă de produse, servicii şi lucrări.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Judeţul
Constanţa, UAT Comuna Corbu, UAT Comuna Săcele, UAT Comuna Istria şi
UAT Comuna Mihai Viteazu pentru proiectul „Modernizare infrastructură de
transport regională pe traseul Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu".
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.

Dl.Țuțuianu Marius Horia:
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Judeţul
Constanţa, UAT Comuna Istria şi UAT Comuna Cogealac pentru proiectul
„Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Cetatea Histria –
DN22/ Tariverde”.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
SF/DALI aferenţi proiectului “Modernizare infrastructură de transport regională
pe traseul Corbu – Săcele – Istria – Mihai Viteazu.”
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
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Dl.Țuțuianu Marius Horia:
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza
SF/DALUI aferenţi proiectului „Modernizare infrastructură de transport regională
pe traseul Cetatea Histria – DN 22 / Tariverde”
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui
bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Ostrov şi administrarea
Consiliului Local al Comunei Ostrov în domeniul public al Judeţului Constanţa şi
în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui
bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Rasova şi administrarea
Consiliului Local al Comunei Rasova în domeniul public al Judeţului Constanţa şi
în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui
bun imobil din domeniul public al UAT Comuna Topalu şi administrarea
Consiliului Local al Comunei Topalu în domeniul public al Judeţului Constanţa şi
în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii organizatorice şi a
regulamentului propriu de organizare şi funcţionare pentru Comitetul de
Coordonare (CC) şi Grupul de Lucru (GL) implicate în procesul de actualizare a
Planului Local de Acţiune pentru Mediu – judeţul Constanţa.
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- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu –
judeţul Constanţa, actualizat.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Teatrului de Stat Constanţa, pentru anul 2017.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Muzeului de Artă Constanţa, pentru anul 2017.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
Constanţa, pentru anul 2017.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
29.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Bibliotecii Judeţene „I.N.Roman” Constanţa,
pentru anul 2017.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
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Dl.Țuțuianu Marius Horia:
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de organizare şi desfăşurare a
evaluării anuale a managerului Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.
Burada”, pentru anul 2017.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
31.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei nr.6 din Hotărârea
Consiliului Judeţean Constanţa nr.10/2018 privind stabilirea unor tarife, taxe şi
taxe speciale pentru anul 2018.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
32.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul
2018 pentru Biblioteca Judeţeană „I.N.Roman” Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.

Dl.Țuțuianu Marius Horia:
33.Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa
nr.288/28.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare,
a Organigramei şi Statului de funcţii pentru Regia Autonomă Judeţeană de
Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation,
en redressment.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
34.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde)
obţinută de pe pajişte, la nivelul Judeţului Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
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Dl.Țuțuianu Marius Horia:
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei Comisiei pentru
Protecţia Copilului Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
36.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenţei Echipei
Intersectoriale Locale pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin
muncă, Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a
documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu
Consiliul Judeţean Constanţa în cadrul proiectului „Închiderea Centrului de
Plasament Delfinul, Agigea, Str. Bujorului nr.9” precum şi cofinanţarea acestuia
de către Consiliul Judeţean Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
38.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat
Consiliul Judeţean Constanţa în cadrul proiectului „Închiderea Centrului
Plasament Ovidiu, Constanţa, Str.Pictor N.Grigorescu Nr.12” precum
cofinanţarea acestuia de către Consiliul judeţean Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
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Dl.Țuțuianu Marius Horia:
39.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a
documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu
Consiliul Judeţean Constanţa în cadrul proiectului „Închidere Complex de servicii
comunitare „Orizont” Constanţa, Aleea Horia Agarici nr.5”, precum şi
cofinanţarea acestuia de către Consiliul Judeţean Constanţa.
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- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
40.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a
documentaţiei tehnico-economice faza SF/DALI, a Acordului de parteneriat cu
Consiliul Judeţean Constanţa în cadrul proiectului „Închidere Complex de servicii
comunitare „Cristina” Constanţa, Str. Pandurului Nr. 120” precum şi cofinanţarea
acestuia de către Consiliul Judeţean Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
41.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru între Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi Fundaţia Morning Glory House –
Constanţa pentru Copii Bolnavi de Sida privind acordarea de servicii sociale
minorilor afectaţi de SIDA/HIV de pe raza judeţului Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
42.Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii anuale pe anul 2018 pentru
finanţarea serviciilor sociale destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului
şi persoanei adulte cu handicap ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
43.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
cadrul aparatului de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Constanţa pe anul 2018.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
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Dl.Țuțuianu Marius Horia:
44.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de
funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa
pe anul 2018, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
45.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli precum
şi a Listei de Investiţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Constanţa, pe anul 2018.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Proiectele nr. 46 și nr. 47 au fost retrase.
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”
Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru
anul 2018 pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al
Consiliului Judeţean Constanţa, pe anul 2017.
- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
51. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Judeţului Constanţa pe anul 2018.
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- Cine este pentru ? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia:
52. Raport privind activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2017.
Acest proiect nu se aprobă, domnul consilier Donțu Gheorghe dorește să prezinte
la sfârșitul ședinței activitatea Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2017.
Dl. Donțu Gheorghe: Bună ziua. Vă mulțumesc, domnule președinte pentru că îmi
dați ocazia să fac niște observații.
După cu bine știți, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a făcut o caravană
și a luat județul la pas.
Cred că dincolo de cele inserate în raport, date tehnice, infracțiuni, aș vrea să
vă spun prietenește, tuturor celor din sală, dar mai cu seamă celor care facem politică,
consilierilor județeni, că radiografia societății românești, locuitorii de la țară, țara,
sunt în pragul dezastrului.
Dacă nu vom conteni gâlceava din Consiliul Județean și nu ne vom îndrepta cu
atenție, toată lumea, repet toate partidele reprezentate aici, fiindcă primarii,
deținătorii de voturi se plâng că sunt neputincioși.
Legile nu îi ajută, satele sunt depopulate și îmbătrânite, infracționalitatea crește
și numai fac față pentru că ordinea și liniștea publică nu mai pot fi asigurate de
organele de forță, din lipsă de bani, din lipsă de legi care să le asigure tratament egal,
să poată locui acolo.
Va trebui, și provoc liderii politici din sală, să avem o discuție în afara presei,
dacă vreți comunicăm mai târziu. Vorbim cu presa separat, vă provoc să ne aplecăm
cu foarte multă atenție asupra acestor situații, să le producem un material pe care să îl
înaintăm parlamentarilor noștri de la București și să îl susțină, așa cum va ieși din
analiza noastră, să îl prezinte la București și să adopte măsurile care se impun aici.
Vă spun că suntem într-o situație aproape disperată.
Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și rog presa să ne fie aproape în acest
demers.
Mai doresc să adaug că în demersurile noastre, în periplul nostru prin teritoriu
am luat și parlamentari cu noi, am îndrăznit să facem și acest lucru, tocmai pentru a
se familiariza cu ceea ce dânșii reprezintă la București.
Vă mulțumesc foarte mult.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Domnule Donțu, vă mulțumesc foarte mult.
Aș face și o recomandare: în viitoarele întâlniri din județ vă rog să faceți în așa
fel încât să reușiți să luați toți parlamentarii județului Constanța, absolut toți
parlamentarii județului Constanța, să cunoască în adevăratul sens al cuvântului
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problemele care sunt în județ. Nu mă refer numai la parlamentarii PSD, PNL, mă
refer la toți parlamentarii.
Dl. Iordache Marian: Un minut vă mai rețin și eu.
Ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică aș vrea să confirm că
raportul care a fost prezentat este unul foarte complet în legătură cu activitatea
Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
Gâlceava de care vorbește domnul consilier Donțu nu este o gâlceavă reală
pentru că, iată, majoritatea proiectelor care s-au aflat pe ordinea de zi au fost adoptate
în unanimitate. Însă trebuie să ținem cont că, uneori avem opinii diferite și că aceste
opinii fac diferența între bine și mai bine.
Într-adevăr, situația din localitățile rurale este una dezastruoasă prin lipsa
forțelor de ordine publică, prin lipsa unor sedii adecvate și a condițiilor de locuit
pentru polițiști. Va trebui să facem presiuni la Ministerul de Interne, în legătură cu
angajarea de polițiști în județul Constanța, pentru că mare parte din localitățile
județului Constanța se confruntă cu lipsa efectivelor de acest tip.
Sunt multe alte probleme, ele sunt prezentate în raport. Îi mulțumesc domnului
Georgescu George Sorin, secretarul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pentru
felul în care a întocmit acest raport și colegilor le urez mult succes în continuare în
această activitate.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumesc foarte mult.
Privitor la discuțiile care au fost, dacă acestea sunt constructive este foarte
bine pentru locuitori. În ceea ce privește funcționarea Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică, am fost și eu la câteva întâlniri și pot să spun că membrii își fac
treaba, și le mulțumesc pentru aceasta.
Doamna Belu, mai vroiați să spuneți câteva cuvinte.
Dna. Belu Mariana: Vroiam să fac o precizare deoarece domnul președinte a mers
rapid cu votul și nu am putut să intervin.
Este vorba despre proiectul de hotărâre prin care am aprobat bugetul Spitalului
Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei”. Astăzi a intervenit o problemă și a
trebuit să mai adăugăm față de ceea ce era pe site-ul instituției, anexa nr.2A
"Investiții", în sensul că este vorba de niște bani din sponsorizări din anul 2017.
Am înțeles că în anul 2017 s-a făcut achiziția și urmează ca anul acesta să se
încheie contractul. E vorba despre aparatură de radioterapie. Ne-am confruntat cu
această problemă cu o oră înainte de ședință, și am găsit această soluție, și vă va oferi
domnul manager Grasa Cătălin explicațiile necesare.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Felicitări că ați reușit să vă mișcați așa de repede.
Dl. Grasa Cătălin: Bună ziua tuturor. Vă mulțumesc.
Este adevărat că am primit sponsorizare la începutul anului 2017, suma de
538.000 de lei din care am achiziționat prin proceduri, a durat cam mult, un
echipament digitalizat de radiologie pentru copii. Și 2 echipamente de dializă pentru
Laboratorul nostru de dializă din Spital și vom continua, avem speranța că, pe această
zonă de sponsorizare, fondurile vor crește.
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În ceea ce privește zona de radioterapie, săptămâna trecută am transportat la
Pitești sursa și capul echipamentului de radioterapie. Am mai făcut încă o etapă
importantă în vederea punerii în poziție a echipamentului de radioterapie. Sperăm ca
din toamnă să devină funcțional.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Domnule Grasa, am mai avut discuțiile acestea.
Eu vă felicit, dar vă și critic atunci când lucrurile nu sunt în regulă. E bine că
lumea a înțeles că trebuie să evoluăm și ați făcut primii pași.
Sperăm că undeva în toamnă să chemați la inaugurare toți consilierii județeni.
Este o problemă delicată, subliniez delicată, pentru noi.
Dl. Grasa Cătălin: Și pentru mine și pentru dumneavoastră, este unul din punctele
cele mai importante și avem o mare dorința ca această radioterapie să devină
funcțională.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumesc, domnule Grasa și vă urez succes în
continuare! Aveți grijă ca lucrurile să se desfășoare cum trebuie!
Dl. Goidea Florin: Pentru că tot s-a discutat despre Autoritatea Teritorială de Ordine
Publică, aș dori să adaug că printre problemele importante era consumul de droguri.
Referitor la activitatea Comisiei de Specialitate de Sănătate și Protecție
Socială, o problemă este Secția de Psihiatrie Infantilă. Este o urgență maximă.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Da, s-au acordat fonduri, o facem.
De aceea am și luat în calcul să acordăm buget suplimentar pentru a amenaja
această clădire deoarece este necesară.
În încheierea ședinței aș dori să îi rog pe reprezentanții Autorității Teritoriale
de Ordine Publică, nu numai să invite parlamentarii județului Constanța în județ,
ci să îi invite și la comisii, vă rog frumos. Să cunoască problemele, pentru că de la
București se văd altfel lucrurile, iar în teritoriu sunt altfel.
Vă mulțumesc foarte mult! O zi bună tuturor!
X

Președinte,
Țuțuianu Marius Horia

Secretar al Județului,
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Întocmit,
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