CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA

Nr. 14640/29.05.2018

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 21.05.2018 la ședința extraordinară a
Consiliului Județean Constanța

Şedinţa extraordinară a fost convocată de către Domnul Țuțuianu Marius
Horia - Președinte al Consiliului Județean Constanța, astăzi, 21.05.2018, ora 11.00,
în Sala ,,Remus Opreanu” din cadrul Palatului Administrativ – Consiliul Judeţean
Constanţa, în conformitate cu prevederile art.94, alin.2 şi 3 din Legea nr.215/2001,
privind administraţia publică locală.
La sedinţă participă: domnul Țuțuianu Marius Horia - Președintele Consiliului
Județean Constanța, domnul Palaz Claudiu-Iorga - Vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Constanţa, domnul Learciu Dumitru Daniel - Vicepreședinte 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 Mocianu Sorin, domnul Matei
Radu Bogdan, domnul Moldovanu Vasile.
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Ordinea de zi:
1

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCJC nr. 298/2017 privind
aprobarea formulării unei solicitări către Guvernul României, de emitere a unei
hotărâri, pentru transmiterea unui bun imobil situat în municipiul Constanţa, str.
Piatra Craiului, nr.4, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului
Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la
31.12.2017 ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bună ziua tuturor! În primul rând aș vrea să urez La
mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, de Sf. Constantin și Elena. Să fiți sănătoși
și să aveți grijă de dumneavoastră.
Permiteți-mi să îi urez La mulți ani! doamnei Belu, este ziua dumneaei astăzi,
ziua de naștere. La mulți ani, doamna Belu!
Am făcut această ședință extraordinară, întrucât, după cum știți, am depus la
Ministerul Sănătății acel proiect cu Casa Soarelui. El este pe site-ul Ministerului
Sănătății. Undeva în data de 28, până pe 28, ar trebui să se dea hotărârea de guvern
dar trebuiau făcute câteva mici modificări în hotărârea de consiliu și, pentru a
urgenta lucrurile, am făcut această ședință extraordinară, pentru a putea câștiga timp.
Doamna Belu, prezența, vă rog frumos.
D-na Belu Mariana: Sunt prezenți 34 de consilieri județeni. Ședința este legal
constituită.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Mulțumesc, domna Belu.
O să dau citire ordinii de zi și ordinii suplimentare. Deci, avem un proiect pe
ordinea de zi și un proiect pe ordinea suplimentară.
- Cine este pentru ordine de zi suplimentară? Împotrivă? Abțineri? Vă
mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
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Dl.Țuțuianu Marius Horia:
- Cine este pentru întreaga ordine de zi? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCJC nr. 298/2017 privind
aprobarea formulării unei solicitări către Guvernul României, de emitere a unei
hotărâri, pentru transmiterea unui bun imobil situat în municipiul Constanţa, str.
Piatra Craiului, nr.4, din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului
Constanţa.
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Privitor la acest proiect, eu cred că undeva până la sfârșitul lunii se va da
hotărârea de guvern și putem prelua această clădire. Ulterior, va trebui făcută o altă
hotărâre de consiliu județean prin care să-l predăm Spitalului Clinic Județean de
Urgență Constanța pentru a-l pune în funcțiune.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale încheiate la
31.12.2017 ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa.
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 21 voturi pentru. 13 abțineri(grupul PNL)
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule Lungoci, vreau să spuneți câteva cuvinte cu
privire la situațiile financiare. Domnul Lucian Lungoci este directorul Regiei
Autonome de Drumuri și Poduri. După cum știți Regia este într-o administrație
judiciară, doar luăm act și aprobăm situațiile financiare.
Am vrut să îi dau cuvântul domnului Lungoci pentru a vedea exact situația
Regiei după doi ani de zile. Este pe un trend ascendent și cred că de anul va trebui,
domnule Lungoci, să plătiți taxe și impozite și TVA-uri, da? Regia este pe profit la
ora actuală.
Dl. Lungoci Lucian: Bună ziua. Dacă la finalul anului 2016 Regia a înregistrat un
profit de 4,5 milioane lei, la finalul anului 2017, profitul din exploatare a fost de 28
milioane lei, ca și diferență dintre veniturile din exploatare de 68 de milioane lei și
cheltuielile totale de 39 milioane lei.
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La data intrării în insolvență, în decembrie 2015, societatea înregistra o
pierdere fiscală de 40 milioane lei, aproximativ 40,5 milioane lei.
Cu profitul realizat în 2016, cu profitul realizat în 2017 încă mai avem o
pierdere fiscală de 10 milioane lei care va fi acoperită, așa cum spunea și domnul
președinte, anul acesta.
De la finalul anului 2018 va intra pe plus fiscal, pe profit fiscal, vom fi nevoiți
să plătim impozit pe profit. Este un lucru foarte bun.
Un alt amănunt, din aceste cifre, la finalul anului 2017, deci, la 1 ianuarie
2018, contul Regiei era alimentat cu 22 milioane lei, sunt echivalentele de trezorerie
la sfârșitul exercițiului financiar, 22.110.000 lei.
Așa cum v-am prezentat și în lista de investiții, dorim ca anul acesta să
modernizăm parcul Regiei, avem în planul de investiții achiziționarea a 10 camioane
8X4 dotate cu lamă și sărăriță și achiziționarea unei truse de asfalt nouă.
Am fi putut cu banii aceștia să plătim accelerat ratele către creditori dar, în
discuțiile pe care le-am avut și cu firma de insolvență și cu conducerea Consiliului
Județean, alegem să păstrăm același ritm de plată al creditorilor, ritm stabilit prin
planul de organizare, adică, 3 ani de zile, până în 2020. Iar banii pe care îi avem în
plus, în casă, în acest moment, să îi folosim pentru investiții în utilaje.
Dacă sunt întrebări.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nu. Vă mulțumesc foarte mult.
În discuțiile pe care le-am avut luni cu conducerea R.A.J.D.P, am dorit, exact
cum a spus domnul Lungoci Lucian, să dezvoltăm Regia, să o modernizăm și să
respectăm planul de insolvență.
Eu cred, domnule Lungoci, undeva în 2020, cel târziu, Regia va ieși din
insolvență și vom putea spune că avem o Regie funcțională dotată pentru viitor.
Vă ascult domnule consilier.
Dl. Iordache Marian: O intervenție de un minut. Cunoaștem eforturile care se fac
la R.A.J.D.P. dar, pentru ședința de astăzi, materialul de la ordinea de zi a apărut
abia acum o oră pe site. Nu am avut timp să citim și să ne pregătim pentru această
ședință. De aceea votul nostru a fost abținere.
Ne-am fi dorit ca acest punct să fie pe ordine de zi la ședința ordinară astfel
încât să fie dezbătut și aprobat de toată lumea. Vă mulțumesc.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă cred dar, după cum știți, această Regie este în
insolvență. Este un administrator judiciar. Noi, conform legii, doar trebuie să
prezentăm această situația și să o prezentăm. Firma de insolvență hotărăște exact, pe
baza planului. Vă mulțumesc.
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Data următoarei ședințe va fi pe 30.05.2018, va fi ședința ordinară. O să vă
rog să fiți prezenți pentru că sunt multe proiecte importante pentru județ.
Vă urez, încă odată, La mulți ani! sănătate multă și să ne vedem cu bine pe
data de 30. O zi bună!Vă mulțumesc mult tuturor.
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PREŞEDINTE,
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
BELU MARIANA

Întocmit,
Grovu Mihaela
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