CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA

Nr. 25813/02.10.2018

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28.09.2018 la ședința ordinară a
Consiliului Județean Constanța
Şedinţa ordinară a fost convocată de către Domnul Țuțuianu Marius Horia Președinte al Consiliului Județean Constanța, astăzi, 28.09.2018, 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 - 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: dl. Moldovanu Vasile, dl. Mocianu Sorin
și dl.Bola Bogdan Alexandru.
X
Ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind organizarea unei şedinţe solemne a Consiliului Judeţean
Constanţa în comun cu Consiliul Judeţean Tulcea pentru aniversarea Centenarului
Marii Uniri.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Modificare şi Reafirmare a
Contractului de Asistenţă pentru Proiect din data de 02 februarie 2011, astfel cum a
fost modificat prin Actul Adiţional nr.1 din data de 30 aprilie 2015, încheiat între
Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, SC RAJA SA Constanţa şi Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de atribuţii Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în vederea asigurării serviciilor de
transport şi hrană pentru copiii care frecventează cursurile Centrelor Şcolare pentru
Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa, „Maria Montessori” Constanţa şi
„Albatros” Constanţa, pentru anii şcolari 2018-2020.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul
Judeţean Constanţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Constanţa, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Constanţa, Serviciul de
Ambulanţă Județeană Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare
nerambursabilă în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii
sociale de tip Centre de zi, Centre Respiro/Centre de criză şi Locuinţe Protejate în
vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip
vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din
comunitate”.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare
nerambursabilă în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii
sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de
protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu
dizabilităţi”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului analizării noului proiect de
management, proiectul de management şi durata pentru care se va încheia contractul
de management de la Muzeul de Artă Constanţa.
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Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică deschisă cu
strigare, a unor spaţii proprietate publică a Judeţului Constanţa, aflate în incinta
Centrului de Excelenţă în Turism şi Servicii Tomis, în scopul desfăşurării
activităţilor cu caracter turistic sau conexe sectorului turistic.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de comodat între UAT Jud.
Constanţa şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
10.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spaţiu, proprietate publică a
Judeţului Constanţa, Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
Iniţiator : Preşedinte- Ţuţuianu Marius Horia
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului Judeţean de dezvoltare privind
dotarea unor unităţi de învăţământ din mediul rural al Judeţului Constanţa cu grupuri
sanitare tip container.
Iniţiator : Consilier – Cruşoveanu Marian
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare
personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unei solicitări către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Sănătăţii în vederea
aprobării schimbării destinaţiei unui teren în suprafaţă de 950 mp aflat în
proprietatea Judeţului Constanţa şi administrarea Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
14.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Judeţului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a
construcţiei Monument de for public „Crucea Eroilor români căzuţi în primul război
mondial” şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 1400 mp, din domeniul public
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al UAT Topraisar şi administrarea Consiliului Local Topraisar în domeniul public
al Judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiatori : Consilierii - Bercaru Nicoleta şi Bereş Adrian
16.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJC nr. 91/2018 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
17.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJC nr. 92/2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului „Modernizare
infrastructură de transport regională pe traseul Cetatea Histria-DN 22/Tariverde”.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea
transportului public judeţean şi a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public
judeţean, executat în judeţul Constanţa.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii
serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport SC CDI
Transport Intern şi Internaţional SRL.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi
lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2018 finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
21.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la HCJC nr.288/28.11.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi
Statului de funcţii pentru Regia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în
reorganizare judiciară.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
22.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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Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
23.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2018 pentru Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi
a listei de investiţii aferente anului 2018 pentru Direcţia Generală de Evidenţă a
Persoanelor Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
25.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri Cheltuieli, pe anul
2018, pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
26.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri Cheltuieli, pe anul
2018, pentru Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
27.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri Cheltuieli, pe anul
2018, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2018 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori”
Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
29.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor
sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală pe 2018.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Judeţean Constanţa pentru
trimestrul II al anului 2018.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului judeţean şi a listei de
investiţii ale Judeţului Constanţa.
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Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
__________________________________________________________________
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului de plasament
Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT Judeţul Constanţa, a bugetului
proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea şi a cofinanţării acestuia de către
Consiliul Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
33.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi
Poduri Constanţa să achiziţioneze servicii de întocmire documentaţii tehnice
necesare realizării Proiectului tehnic pentru DJ 392 Pecineaga-Amzacea, avînd
lungimea de 11 km.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
34.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi
modificarea Listei de Investiţii pe anul 2018, ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
35.Proiect de hotărâre privind revizuirea 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
36.Proiect de hotărâre privind desemnarea și validarea ca membru în cadrul Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a unui Consilier județean.
Inițiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
X

Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bună ziua, tuturor! După cum v-am obișnuit, la fiecare
început de ședință de consiliu județean, întrucât este Anul Centenarului, vom asculta
Imnul de stat al României.
<< Se intonează Imnul de stat al României >>
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Astăzi pe ordinea de zi avem 31 de proiecte de hotărâri și 5 proiecte pe ordinea
suplimentară. O să dau citire ordinii suplimentare.
- Cine este pentru ordinea suplimentară ? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
- Cine este pentru întreaga ordine de zi? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 33 voturi pentru. A venit și domnul Enescu.
Dl. Niculescu George Sergiu: Domnule președinte, la punctul 36, noi avem
convocatorul, dat în sală, acum, cu 35 de puncte. La proiectul 36 nu știm cine este
inițiatorul.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Eu sunt inițiatorul. Întrucât Consiliul Județean are un
membru lipsă în ATOP, a trebuit să desemnăm un consilier județean în această
autoritate.
Dl.Donțu Gheorghe: În urma demisiei domnului Goidea.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: În urma demisiei domnului Goidea.
Dl. Măndilă Gheorghe: Deci, domnul Goidea și-a dat demisia.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Da.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
1. Proiect de hotărâre privind organizarea unei şedinţe solemne a Consiliului Judeţean
Constanţa în comun cu Consiliul Judeţean Tulcea pentru aniversarea Centenarului
Marii Uniri.
Înainte de a vota o să vă spun despre ce este vorba. Am vorbit cu domnul
Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea, întrucât este Anul
Centenarului, am zis să facem o ședință simbolică unde să participe consilierii
județeni din Constanța și consilierii județeni din Tulcea.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Tot în același timp, întrucât pe data de 14 noiembrie este Ziua Dobrogei, dar
vă voi da la vremea respectivă toate amănuntele, vom face o ședință solemnă în
județul Tulcea. Tot o ședință comună, Consiliul Județean Constanța și Consiliul
Județean Tulcea.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Modificare şi Reafirmare a
Contractului de Asistenţă pentru Proiect din data de 02 februarie 2011, astfel cum a
fost modificat prin Actul Adiţional nr.1 din data de 30 aprilie 2015, încheiat între
Judeţul Constanţa, Municipiul Constanţa, S.C. RAJA S.A. Constanţa şi Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării de atribuţii Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în vederea asigurării serviciilor de
transport şi hrană pentru copiii care frecventează cursurile Centrelor Şcolare pentru
Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa, „Maria Montessori” Constanţa şi
„Albatros” Constanţa, pentru anii şcolari 2018-2020.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul
Judeţean Constanţa, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Constanţa, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Constanţa, Serviciul de
Ambulanţă Județeană Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa şi Centrul
Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 33 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare
nerambursabilă în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii
sociale de tip Centre de zi, Centre Respiro/Centre de criză şi Locuinţe Protejate în
vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip
vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din
comunitate”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru. A venit și domnul Zahariuc.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii unei cereri de finanţare
nerambursabilă în cadrul Programului de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii
sociale în vederea asigurării tranziţiei tinerilor cu dizabilităţi de la sistemul de
protecţie specială a copilului către sistemul de protecţie a persoanelor adulte cu
dizabilităţi”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului analizării noului proiect de
management, proiectul de management şi durata pentru care se va încheia contractul
de management de la Muzeul de Artă Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică deschisă cu
strigare, a unor spaţii proprietate publică a Judeţului Constanţa, aflate în incinta
Centrului de Excelenţă în Turism şi Servicii Tomis, în scopul desfăşurării
activităţilor cu caracter turistic sau conexe sectorului turistic.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de comodat între UAT Jud.
Constanţa şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
10.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui spaţiu, proprietate publică a
Judeţului Constanţa, Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului Judeţean de dezvoltare privind
dotarea unor unităţi de învăţământ din mediul rural al Judeţului Constanţa cu grupuri
sanitare tip container.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule Crușoveanu, succes și felicitări!
Dl. Crușoveanu Marian: Apreciez.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unor stimulente financiare lunare
personalului medical şi de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei”Constanţa.
Dl. Gima Stelian: Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Pentru evitarea unui
conflict de interese, subsemnatul și colegul George Niculescu ne vom abține de la
acest proiect.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Da. Am discutat cu liderul de grup. Nu este niciun
conflict, dar, e mai bine, numai dacă doriți dumneavoastră.
D-na.Belu Mariana: Soțiile domnilor consilieri lucrează în spital și atunci când este
vorba de o chestiune patrimonială este mai bine să se abțină. Oricum, proiectul trece,
nu este nicio problemă.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 32 voturi pentru. 2 abțineri.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii unei solicitări către Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Sănătăţii în vederea
aprobării schimbării destinaţiei unui teren în suprafaţă de 950 mp aflat în
proprietatea Judeţului Constanţa şi administrarea Spitalului Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
14.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al Judeţului Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a
construcţiei Monument de for public „Crucea Eroilor români căzuţi în primul război
mondial” şi a terenului aferent acestuia în suprafaţă de 1400 mp, din domeniul public
al UAT Topraisar şi administrarea Consiliului Local Topraisar în domeniul public
al Judeţului Constanţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Aș vrea să îi felicit pe consilierii județeni, doamna
Bercaru și domnul Bereș pentru demersurile pe care le-au făcut de a obține acest
teren și acest simbol la Consiliul Județean și sunt ferm convins că în următoarea
perioadă vom reuși să facem un monument istoric și cultural acolo. Felicitări încă
odată.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
16.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJC nr. 91/2018 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? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
17.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJC nr. 92/2018 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenţi proiectului „Modernizare
infrastructură de transport regională pe traseul Cetatea Histria-DN 22/Tariverde”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
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Dl. Țuțuianu Marius Horia:
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea
transportului public judeţean şi a Caietului de sarcini al serviciilor de transport public
judeţean, executat în judeţul Constanţa.
Dl.Bajdechi Alexandru: Domnule președinte, aș dori să iau cuvântul pe tema
articolului nr.60 din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului
Județean Constanța.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă ascult. Ce spuneți! Dați-i un microfon.
Dl.Bajdechi Alexandru: Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac scurte
precizări referitoare la acest proiect.
Presa: Vă rugăm să vă prezentați.
Dl.Bajdechi Alexandru: Bajdechi Alexandru, președinte la Federația Tinerilor din
Constanța.
Bun. Cu siguranță știți că problema transportului este una mai veche și o tot
discutăm de vreun an de zile iar în acest moment discutăm de un nou regulament de
transport și e un lucru foarte bun că avem un asemenea proiect.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Mi-a fost frică că începeți cu cererea demisiei mele și
a vecepreședintelui Palaz. Continuați.
Dl.Bajdechi Alexandru: Eu nu v-am cerut demisia. Colegii mei de la Asociația
Elevilor. Eu mă ocup de partea juridică, nu de partea politică.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Tocmai de aceea vorbim.
Dl.Bajdechi Alexandru: Vă mulțumesc.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Și dumnealor se ocupă de partea politică?
Dl.Bajdechi Alexandru: Eu mă ocup de partea juridică.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Ați spus că a fost o parte politică, a asociației, hotărâțivă.
Dl.Bajdechi Alexandru: Domnule președinte, cunosc proprietatea termenilor. Am
spus că eu mă ocup de partea juridică iar cererea de demitere nu de demisie este o
chestiune politică.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Partea juridică a cui?
Dl.Bajdechi Alexandru: A acestei probleme. Problema transportului pentru elevi și
studenți.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Continuați.
Dl.Bajdechi Alexandru: Mulțumesc. Bun. Conform Legii educației, elevii și
studenții au dreptul la reducere de 50%, respectiv gratuitate la transportul local în
comun. Așa scrie legea. Acum, înțeleg că sunt nelămuriri cu privire la ce înseamnă
transport local.
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Tot Legea transportului local, care este Legea 92/2007, reglementează că
transportul local este transportul în interiorul localității sau între localități. Este vorba
de art.4 alin.1 lit.b.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule Bajdechi, am o rugăminte, de legislație, sunt
jurist de meserie
Dl.Bajdechi Alexandru: Și eu!
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Cred că sunt 20 sau 30 de juriști în sală, avem
Serviciul juridic, avem Direcția juridică. Spuneți-ne problema, situația. Articolele
din lege le cunoaștem și noi foarte bine. Dar nu le interpretați cum vreți
dumneavoastră.
Dl.Bajdechi Alexandru: Eu le interpretez cum este normal.
În acest moment cred că sunteți de acord că elevii și studenții au acest drept.
Dar, acest drept nu este implementat. Nu este aplicat. Pentru că, Consiliul Județean,
în momentul de față, arată că nu este obligația sa de a asigura acest drept și indică
Primăria ca fiind autoritatea responsabilă.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: UAT-urile!
Dl.Bajdechi Alexandru: Primăria respectivei Unități Administrativ Teritoriale, la
nivel de bază.
În momentul de față, sunteți de acord că, acest drept nu este respectat iar în
regulamentul de transport cel anterioar cât și în acest proiect nu se prevede că
abonamentele trebuie eliberate conform reducerilor pervăzute de lege.
De aceea, noi am sesizat această problemă și în cererea de chemare în
judecată pe care au formulat-o colegii mei s-a menționat expres această problemă,
că regulamentul nu este în conformitate cu regulamentul cadru aprobat prin Ordinul
ministrului transporturilor. Este prima problemă.
De aici, transportatorii, evident, nu au acordat abonamente la tarif redus. De
ce? Pentru că, autoritatea care ține de ei, și anume, Consiliul Județean, nu le-a spus
acest lucru, nu i-a obligat în acest sens și nu le-a dat nici compensațiile necesare.
Noi, împreună cu colegii mei, cu care am inițiat aceste demers, ne dorim
respectarea legii. Iar dreptul este al elevilor și al studenților, pe care, Consiliul
Județan în momentul de față îl ignoră.
De aceea, noi vă propunem câteva amendamente foarte simple și anume:
modificarea regulamentului de transport care să prevadă conform regulamentului
cadru, aprobat prin Ordin de ministru, că operatorii trebuie să acorde reducerile
conform legii, asta scrie în Ordin, și mai departe, să le menționați în mod expres.
Mai departe, relația contractuală pe care o aveți cu operatorii de transport ca fiind
una dintre Consiliul Județean, ca autoritate responsabilă, și operatorii de transport.
Operatorii de transport nu intră în relații contractuale cu autoritățile locale la
nivel de bază în ceea ce privește desfășurarea serviciului public de transport
județean.
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De aceea, primul amendament este să modificați acele obligații conform
regulamentului cadru și să faceți o anexă în care să menționați conform legii că elevii
și studenții au: respectiv reducere, respectiv gratuitate.
Acestea sunt aspectele. Sigur că noi le avem scris detaliat și vi le-am pus la
dispoziție. Știți că este și un proces pe rol. Noi mergem mai departe dacă ele nu vor
fi aprobate, pentru că, și eu și colegii mei ne luptăm pentru drepturile elevilor și nu
cred că este normal ca această conducere a Consiliului Județean să repete greșelile
fostei conduceri a Consiliului Județean sau a Primăriei Constanța care au negat
aceste drepturi.
Deci, până la urmă, elevii nu au nicio vină că toate persoanele din, să zicem,
aparatul de specialitate nu vor să interpreteze corect legea. Cam asta am avut de spus.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vă mulțumesc foarte mult. Vă ascult domnule
vicepreședinte.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Întrebare, câte tipuri de transport identificați
dumneavoastră, de călători? Auto?
Dl.Bajdechi Alexandru: În momentul de față Consiliul Județean are în
componență..
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Eu v-am întrebat altceva, nu mă plimbați! Punctual, câte
tipuri de transport de persoane identificați dumneavoastră, în general?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Pentru ceea ce cereți.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu! În general. Vă ajut eu: transport local..
Dl.Bajdechi Alexandru: Depinde la ce vă referiți.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Mă refer la ce spuneți dumneavoastră, de transport rutier.
Bănuiesc că nu circulați cu submarinul. Domnule Bajdechi, rugăminte mare,
punctual, ca să înțeleagă toată lumea. Că ați aruncat în spațiul public și cred eu că
sunteți puțin într-o eroare. Haideți să lămurim lucrurile că așa este corect și pentru
mine, pentru ei și pentru dumneavoastră.
Câte tipuri găsiți: 1. transport local, mă refer la ce spune legea, 2. transport
între localități, corect? aveți menționat în art.1 și al treilea transport județean, corect?
Dl.Bajdechi Alexandru: Depinde la ce vă referiți.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu mă luați cu: la ce vă referiți! Eu v-am întrebat
pragmatic și clar! Ce înțelege un om care nu este jurist. Nu spuneți de lege. După
aceea ne întoarcem la lege ca să mă înțelegeți ce vă întreb. În funcție de răspunsul
dumneavoastră eu mă întorc la legea pe care o aveți în față.
Dar, trebuie să menționați lucrurile acestea pentru că ați aruncat o afirmație
în spațiul public și este bine să o lămurim ca să nu mai fie umbre în interpretarea
acestei legi. Asta vă rog.
Dl.Bajdechi Alexandru: Serviciul de transport public local de persoane prin curse
regulate se efectuează pe raza teritorială administrativă a unei localități 1, respectiv
pe raza administrativ teritorială a zonei metropolitane, asta ar putea să fie 2 sau
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numai între localitățile unui județ în funcție de tipul de transport stabilit potrivit legii,
art.4 din Legea nr.92.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Unde spune transportul județean? sau unde încadrați
dumneavoastră transportul județean de călători? Care este termenul de acolo din lege
care îl încadrați?
Dl.Bajdechi Alexandru: Transportul între localitățile unui județ.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu! Transportul între localități nu se referă între UATuri. Transporturile între localități se referă: între reședința localității respective și
celelalte localități.
Dl. Măndilă Gheorghe: Spuneți, și satele aferente.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Exact! Satele aferente! Da, aveți dreptate! De asta este al
treilea termen de transport, județean, care se referă la transportul pe tot județul.
Eu nu am nimic cu dumneavoastră, ca să înțelegeți. Dar, trebuie să lămuriți
lucrurile foarte clar. Nu să încercați să interpretați un termen cum credeți că vă este
bine și să-l aruncați în spațiul public.
Domnul Măndilă, exact acesta este termenul, transportul între localități se
referă: între comuna principală, reședință, și sate. De asta și spune legiuitorul că cel
care asigură subvenția este primarul și nicidecum județul.
Credeți-mă, că legiuitorul, dacă se putea face acest lucru, fiți sigur că îl
reglementa foarte clar.
Dl.Bajdechi Alexandru: Domnule vicepreședinte, vă citesc din lege: art.17 din
Legea nr.92, este legea după care funcționează Consiliul Județean.
D-na Belu Mariana: Nu! Noi funcționăm după Legea nr.215 nu după Legea nr.92!
Dl.Bajdechi Alexandru: Mă refer la transport.
D-na Belu Mariana: La transport, ca să nu facem confuzii.
Dl.Bajdechi Alexandru: Consiliile județene au următoarele atribuții: acordarea de
facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați
care efectuează transport public local de persoane pentru asigurarea costurilor de
transport pentru asigurarea suportabilităţii costurilor de către utilizatori, susţinerea
şi încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislaţiei fiscale în vigoare,
lit.(e) stabilirea subvențiilor de la bugetul județean, după caz, pentru acoperirea
diferenței pentru costurile de transport rutier sau transportatorul autorizat, după caz,
pentru efectuarea serviciului.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Bine. Eu vă dau următorul exemplu: dumneavoastră, vă
dă Primăria Constanța subvenție și vă dăm și noi subvenție ca să vă duceți până în
Mangalia. Cum interpretați lucrul acesta?
Dl.Bajdechi Alexandru: Dă Primăria Constanța subvenția?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Stați domnule puțin, nu vorbesc ce se întâmplă! Eu vă
spun o speță juridică. Pentru că ați spus că sunteți juriști. Și eu v-am dat următorul
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exemplu: primarul de la Crucea, vă dă subvenție autoritatea locală și vă dăm și noi
subvenție, este corect?
Dl.Bajdechi Alexandru: Nu!
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Păi hotărâți-vă! Asta ca să vă arăt că vă combat
argumentul, că noi, cei de la Consiliul Județean, asigurăm diferența.
Dumneavoastră, la ora acesta, aveți un proces în instanță și am acțiunea aici.
Și, eu cred, dacă ați fi de acord, ca să lămurim lucrurile, eu propun schimbarea
regulamentului dacă dumneavoastră câștigați acest proces. Adică sunt de acord cu
modificarea lui.
Dar, haideți să vedem pe instanță, pentru că sunt convins că veți aduce toate
argumentele în instanță, și să vedem dacă noi am avut dreptate în interpretare sau
dumneavoastră. Că, poate nu înseamnă că dacă spun eu acest lucru este corect,
interpretat corect.
Pentru că, dacă mergem acum și facem modificarea, când aveți procesul în
instanță, și câștigăm noi, vom fi nevoiți să ne îndreptăm cu daune împotriva celor
care au fost beneficiari ai acestor subvenții, și nu este corect! să recuperăm, de la un
amărât de elev, să mergem să recuperăm banii de la el.
Dl.Bajdechi Alexandru: Pentru că există dreptul și obligația să stingă în momentul
plății.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Propunerea mea este, având acest proces, haideți să
vedem argumentele pe care le veți aduce dumneavostră în fața instanței. Mai presus
de instanță nu este nici Consiliul Județean, nici dumneavoastră.
Dl. Matei Radu Bogdan: Putem să trecem mai departe? Domnule Palaz, deja devine
o discuție personală care nu privește pe toată lumea.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu personală. Eu am încercat să vorbesc, să lămuresc
tehnic o interpretare a legii.
Dl. Matei Radu Bogdan: Am înțeles. Pare că aveți o neclaritate. Haideți să o
lămuriți în timpul personal.
Dl.Bajdechi Alexandru: Elevii în momentul de față se bucură de acest drept?
Dl. Matei Radu Bogdan: Domnule Bajdechi, domnule Palaz, putem să trecem mai
departe?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bineînțeles.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Din partea județului vă dă voie legea să vă bucurați de
acest drept?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Mulțumesc domnule Bajdechi. Domnul Mihai
Tănase, președintele Asociației Elevilor v-aș ruga să veniți să ne prezentați punctul
dumneavoastră de vedere, să dăm tuturor dreptul de a vorbi. Am înțeles că aveți
jurist angajat, sau cum?
Dl. Tănase Mihai: Bună ziua. Alexandru Bajdechi se ocupă de partea juridică a
Asociației Elevilor din Constanța.
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Bună ziua, stimați consilieri județeni! Motivul pentru care am vrut astăzi să
iau cuvântul este să răspund la afirmațiile..
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Nu, v-am invitat eu, dumneavoastră nu ați vrut să luați
cuvântul.
Dl. Tănase Mihai: Poftim? M-am adresat doamnei secretar general, Mariana Belu,
pentru a lua cuvântul.
Pentru a răspunde unor afirmații făcute de domnul Claudiu Palaz, într-o
emisie radio, în decursul zilei de ieri, și anume, faptul, că în spatele Asociației
Elevilor Constanța ar fi o anume persoană sau un grup de persoane care dictează
acțiunile, ne plimbă prin Consiliul Local.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Lucru recunoscut de domnul Bajdechi mai devreme.
Dl. Tănase Mihai: Sigur! Ok!
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu am greșit cu nimic în afirmația asta.
Dl. Tănase Mihai: Nu ne înțelegem. Dumneavoastră spuneți că sunt lucruri politice.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu eu, domnul Bajdechi a spus.
Dl. Niculescu George Sergiu: Vă rog frumos, am o rugăminte, dacă se poate, să-l
lăsăm să vorbească să-și învingă emoțiile și după aceea
Dl. Tănase Mihai: Am menționat și în spațiul public că astăzi vom dezvălui grupul
care se află în spatele nostru, grupul care are interese definite și care ne determină
să ne plimbăm prin Consiliul Județean și așa mai departe.
Ei bine, acest grup sunt elevii. Elevii care stau în spate. Elevii care nu pot să
beneficieze de reducere la transportul județean deoarece Consiliul Județean nu își
respectă îndatorirea de a subvenționa aceste abonamente pentru elevi.
Ei sunt grupul din spatele nostru care dictează acțiunile, nicidecum altcineva.
Mulțumesc frumos.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Vă ascult, domnule consilier.
Dl.Șavlovschi Marcel: La ora actuală există Legea educației. Domnule
vicepreședinte, Consiliul Județean a trimis acum jumătate de an la toți operatorii de
transport Legea educației, în care se regăsește prețul pentru 1 kilometru, preț pe
kilometru.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: Despre asta vorbim și noi, că nu este legal.
Dl.Șavlovschi Marcel: Oricum, acolo este jumătate din prețul abonamentului care
se regăsește la elevi. Pe kilometru, nu mai știu modul de calcul, că nu îl știu pe de
rost, dar la ora actuală toate abonamentele se regăsesc în acel calcul.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: În Legea învățământului. Tocmai de aceea a spus și
domnul vicepreședinte Palaz, că nu poate să subvenționeze și UAT-ul și..
Dl. Palaz Claudiu Iorga: E dublă subvenționare, nu poți să ai.
Dl.Țuțuianu Marius Horia: E dublă finanțare.
Dl.Șavlovschi Marcel: Mulți operatori din Constanța respectă kilometrul, prețul pe
kilometru.
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Dl. Măndilă Gheorghe: Domnule Palaz, am înțeles de la distinsul antevorbitor că
v-ați referit într-o emisiune radio sau tv la un grup de interese. Cine sunt? Bănuiesc
că îi știți. Spuneți-ne și nouă. Eu sunt curios. Cine sunt?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Am spus interese politice. Să vă spună domnul Bajdechi!
Dl. Măndilă Gheorghe: Dumneavoastră ați vorbit la radio, nu ei. Se presupune că
știați, nu ați vorbit așa.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Este presupunerea pe care am avut-o.
Dl. Măndilă Gheorghe: Cine sunt? Bănuiesc că nu v-ați referiți la ceva impersonal.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Ba da m-am referit impersonal.
Dl. Măndilă Gheorghe: La statul paralel? La cine v-ați gândit?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: La diverși oameni politici.
Dl. Măndilă Gheorghe: Știți că această problemă și acestă discuție erau și în
mandatul trecut.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Între cine și cine?
Dl. Măndilă Gheorghe: Deci, Asociația a venit și în mandatul trecut și a expus tot
felul de probleme aici. Bănuiesc că acele grupuri de interese sau acel manipulator
era și în mandatul trecut în spatele lor.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: I-ați susținut în mandatul trecut?
Dl. Măndilă Gheorghe: Eu, personal, uneori da, uneori nu.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: De ce nu?
Dl. Măndilă Gheorghe: Fiindcă anumite chestiuni nu mi s-au părut corecte.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule consilier.
Dl. Măndilă Gheorghe: Acum mi se pare trasă de păr. Spuneți-mi cine erau?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nicușor Constantinescu?
Dl. Măndilă Gheorghe: Nu era Nicușor Constantinescu era Cristinel Dragomir, nu!
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Pe timpul lui Cristinel Dragomir nu i-ați susținut.
Dl. Măndilă Gheorghe: La unele da, la unele nu! Nu mai intrați în polemică cu
mine că este ceva total aiurea. Spuneți cine este omul din spate, care conduce grupul
de interese? Nu vreți să spuneți. Am înțeles.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule consilier, haideți să trecem la vot. Domnilor
elevi și studenți, vă urez succes! Dacă veți câștiga în instanță, va spus domnul Palaz
ce se va întâmpla și cum vom proceda.
Singura rugăminte, vă voi susține în continuare indiferent de situație, cum vam susținut și până acum, singura rugăminte care o am la dumneavoastră, sunteți
încă tineri, nu vă lăsați manipulați politic! Este un sfat și o rugăminte. Până nu faceți
18 ani, nu vă lăsați manipulați politic! Vă mulțumesc!
Dl. Matei Radu Bogdan: O secundă, avem o intervenție. Am depus ieri un
amendament și vroiam să știu dacă a fost integrat într-o formă echivalentă juridic,
măcar.
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Dl. Palaz Claudiu Iorga: Discuția a ridicat-o domnul Bajdechi, mai devreme.
Pentru că ce ați propus dumneavoastră este aceeași cu ce au depus în instanță. Și,
datorită interpretării pe care mi-au spus-o puțin mai devreme, pentru a nu avea dublă
subvenționare, consider că modificările să le amânăm până când se termină procesul,
pentru că este interesul și al nostru și al dumnealor. După care facem mdificările,
dacă întradevăr se va câștiga acest lucru, îl modificăm fără niciun fel de problemă.
Faptul că nu avem un contract de gestiune, din cauza unor angajați ai
Consiliului Județean, asta nu puteți să ne-o puneți nouă în cârcă, foști angajați ai
Consiliului Județean.
Dl. Tănase Mihai: Am o întrebare! Vă asumați creșterea ratei abandonului școlar,
în județul Constanța, pe durata procesului?
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule președinte, am văzut că ați declarat că
abandonul școlar este 8% în județ, de unde aveți informația?
Vă spun eu, am luat de la INS și nu este 8% este până în 1%. Eu vă aduc
documentele. Bun!
Dl. Matei Radu Bogdan: Supunem amendamentul la vot!
Dl. Niculescu George Sergiu: Amendamentul propus de grupul PNL îl supunem la
vot.
D-na.Belu Mariana: O secundă, domnule președinte, dacă îmi permiteți!
Dl. Crușoveanu Marian: Să nu se facă o confuzie. Amendamentul depus de PNL
era o completare a textului a Ordinului de ministru, nimic mai mult.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Inițiatorul proiectului este domnul Palaz, dumnealui
poate. Vă ascult doamna Belu.
D-na.Belu Mariana: Recunosc că nu mă așteptam să văd un astfel de spectacol și
să tratăm acestă problemă de această manieră. Este punctul meu de vedere ca
cetățean al orașului și nu de pe poziția de secretar.
În regulamentul pe care astăzi, domnul vicepreședinte Palaz în supune
aprobării există un punct, punctul 26, unde se spune că: operatorii sunt obligați la
emiterea abonamentelor respectând reglementările în vigoare.
Este foarte adevărat că este, să zicem așa, într-o formă foarte relaxată, poate
că ar trebui să fie cumva dezvoltată și această obligație de a respecta prevederile și
din Legea nr.1/2011 și din alte acte normative, pentru facilități, este obligația
operatorilor. Ei trebuie să o facă pentru că așa spune regulamentul.
Sigur că la acest moment, în județul Constanța și la nivelul Consiliului
Județean, și nu din vina angajaților, domnule vicepreședinte, ci din vina vechii
conduceri, deci, nu din vina angajaților, ci din vina celor care au condus Consiliul
Județean până în 2016, nu s-a dus până la capăt procedura de a se aproba caietul de
sarcini și de a se încheia cu operatorii, care au licitat aceste trasee, contractul de
delegare de gestiune.
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Pentru că, dacă s-ar fi făcut acest lucru, astăzi, nu mai vedeam aceste discuții
cinice. Urâte, foarte urâte din punctul meu de vedere.
Pentru că, noi, la acest moment, ca și Consiliu Județean, suntem cu mâinile
legate și domnul președinte, și domnul vicepreședinte. Nu avem cum să obligăm
operatorii pentru că nu avem un contract de delegare de gestiune. Pentru că, ar fi
trebuit ca în acest contract să prevedem că operatorii sunt obligați să acorde aceste
facilități pe Legea nr.1/2011.
Aceasta este realitatea, dincolo de discuțiile politice și cine este în spate, și la
mijloc, și în față, mai puțin ne interesează pe noi ca funcționari.
Acest punct 26, din punctul meu de vedere chiar poate să-i oblige pe operatori
să respecte legislația în vigoare și să respecte facilitățile și drepturile acestor copiii,
elevi, studenți.
Pe de altă parte, în ceea ce privește subvenția pe care ar trebui să o primească,
sau compensația, acești operatori, în niciun caz nu poate să cadă în sarcina
Consiliului Județean, atâta timp cât ea nu are un contract de delegare de gestiune, să
fie foarte clar.
Mai mult decât atât, Legea nr.1/2011, spune clar că: drepturile, facilitățile, la
art.84, când vorbește la capitolul de finanțare, spune clar, că aceste drepturi, aceste
compensări pentru asigurarea drepturilor, mai bine spus, se plătesc din acea finanțare
complementară care vine de la UAT-urile pe raza cărora se situează unitățile școlare.
Nu sunt de vină nici copiii că legea este oarecum ambiguă și că nu există o
acuratețe între legea primară, legislația secundară și nimeni nu se procupă de acest
lucru.
Eu, cred, că dacă Autoritarea județeană, serviciul pe care îl avem noi, va face
sesizări la nivelul acelei inspecții, sau nu știu cum se cheamă, inspecția pentru
controlul operatorilor, că nu respectă acel punct 26, ca la emiterea abonamentelor să
respecte legislația în vigoare, putem sesiza și acest inspectorat, inspecție, cum se
cheamă, să vină să reglementeze acest lucru.
Deci, acesta este punctul meu de vedere ca jurist și ca cetățean, dacă vreți, vis
a vis de drepturile acestor copii.
Nimeni din conducerea Consiliului Județean nu a contestat aceste drepturi,
sub nicio formă. Pur și simplu suntem în situația aceea în care legislația, modul în
care vechea conducere a gestionat această Autoritate județeană ne-a adus în situația
în care nu avem acest contract.
În 2019 are loc licitația pentru noul acord cadru. Vom prezenta în Consiliul
Județean regulamentul și caietul de sarcini unde va trebui să prindem în caietul cadru
de sarcini, să prindem și aceste obligații ale operatorilor de a asigura aceste facilități
categoriilor vulnerabile, elevilor, studenților.
La acest moment, sigur, urmare a procesului, instanța va decide. Nu știm cum
va decide. Dar, până una alta, cred că la nivelul Consiliului Județean vom putea
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sesiza acest inspectorat care să vină să îi controleze pe domnii operatori și să respecte
și ei legislația pentru că nu este facultativă pentru ei și obligatorie pentru alții. Acesta
este punctul meu de vedere.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Belu.
Dl. Matei Radu Bogdan: Mie mi-a rămas neclar. Amendamentul a fost sau nu,
inclus? Completarea noastră.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Regulamentul, cu ce ați spus dumneavoastră, nu este pus.
Va trebui să supunem la vot.
Dl. Matei Radu Bogdan: Atunci mă văd nevoit să-l prezint și să îl supunem la vot.
Amendamentul nostru presupune doar implementarea corectă a Ordinului de
ministru 97/2/2007, așa cum apare în restul acestei propuneri de hotărâre.
Dumneavoastră, domnule Palaz, ați șters fix, deci, din Ordinul de ministru,
care este lege, ați șters fix bucata care se referea la transportul județean, la reducere.
D-na.Belu Mariana: Domnule consilier, o secundă, ca să vă spun că nu am șters.
Dumneavoastră vă referiți la art.31, condițiile privind efectuarea transportului
public local de persoane, transportul public local de persoane prin curse regulate pe
raza UAT-urilor.
Dl. Matei Radu Bogdan: Nu! Nu acolo.
D-na.Belu Mariana: Cele proprii. Vorbesc de regulamentul cadru, nu de articolul
din regulamentul nostru.
Noi am făcut regulamentul cadru, pe art.32 care se referă la operatorii de
transport care efectuează transport public local de persoane în trafic județean. Vă rog
să faceți distincția între transportul public, tot public și local este unul și celălalt,
numai că unul este cel care se desfășoară pe teritoriul unei localități iar cel la care
noi facem aprobările contractului cadru, regulamentului se cheamă tot serviciul
public de transport de persoane, dar în trafic județean.
Ca să înțelegeți, domnule Matei, că nu am tăiat nimic, nu am furat nimic ci
pur și simplu ne-am dus acolo unde ne regăsim ca și UAT.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Ca și legislație.
D-na.Belu Mariana: În legislație, ca și UAT județ. Pentru că, și Consiliul Județean
este tot o autoritate locală dar o autoritate la nivel județean. Este bine să facem
diferența între aceste nuanțe, dar care ne duc la legislații diferite ca și competențe,
ca și atribuții.
Dl. Matei Radu Bogdan: Am înțeles.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Deci, mai insistați pe fapul că am tăiat eu sau ați
interpretat doar greșit?
Dl. Matei Radu Bogdan: Încă am convingerea asta. Am textul în față.
D-na.Belu Mariana: Verificați, că este pe site. Dreptul la informare este garantat,
să știți.
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Dl. Matei Radu Bogdan: Domnule Palaz, îmi puteți cita alin. 6 al art.12 al Ordinului
de ministru, pe care îl citez?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Vă răspunde doamna secretar, eu dacă vorbesc sunt
subiectiv.
Dl. Matei Radu Bogdan: Nu, că sunteți inițiatorul. Ați vorbit toată ședința, acum
chiar vă rog să continuați.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu, acum nu vreau să vorbesc.
Dl. Matei Radu Bogdan: Îmi puteți cita paragraful?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Discutați cu doamna secretar.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Vreți să mai introducem?
Dl. Matei Radu Bogdan: Este suficient.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun. Cine este pentru punctul 18 de pe ordinea de zi?
Dl. Matei Radu Bogdan: Amendamentul se supune la vot întâi.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Păi asta v-am întrebat.
D-na.Belu Mariana: Deci, domnule consilier, nu am furat. La punctul nr.26 spune
clar, mă refer la serviciul public de transport local în trafic județean, despre acesta
discutăm, punctul 26: la emiterea abonamentelor se respectă reglementările în
vigoare. Este preluat, textual, cu ghilimele, dacă doriți, din regulamentul cadru. Nu
am eliminat nimic. Nu ne-am dus în altă parte.
Dl. Iordache Marian: Și mai departe, categoriile de persoane care beneficiază, este
ca în Ordin sau nu? Este scris textual?
D-na.Belu Mariana: Da!
Dl. Iordache Marian: Textul este așa: se emit abonamente cu respectarea
reglementărilor în vigoare, categoriile de persoane care beneficiază sunt, și dă
exemple cine sunt, este trecut lucrul ăsta? Noi asta întrebăm.
Dl. Matei Radu Bogdan: Am devenit convins că nu este o confuzie aici.
D-na.Belu Mariana: Deci, încă odată, dumneavoastră vă uitați pe articolul...
Dl. Matei Radu Bogdan: Sunt convins!
D-na.Belu Mariana: Trebuie să lămurim, insist!
Dl. Matei Radu Bogdan: Nu, pentru că mi se pare că suntem cu toții lămuriți.
D-na.Belu Mariana: Dumneavostră vă uitați pe condițiile pentru efectuarea
transportului local în UAT-uri, în interior. Și, întradevăr, la punctul 6, dar este cu
totul altceva, noi ne referim la transportul local în trafic județean. Suntem pe poziții
diferite.
Este aici, în Ordin, la punctul 6, cel pe care îl invocați dumneavoastră, spune
că se emit abonamente, dar este vorba de transportul în interiorul localităților.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule consilier. Vreți să supunem la vot
amendamentul sau vă mai documentați și, în următoarea ședință, veniți cu acel
amendament?
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D-na.Belu Mariana: Și într-o situație și în cealaltă drepturile trebuie să fie
respectate.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnule consilier, întreb pentru a doua oară, vreți să
supunem amendametul la vot sau vă mai documentați și în următoarea ședință, după
ce v-ați documentat și aveți toate treburile în regulă îl supunem la vot?
Dl. Iordache Marian: Supuneți amendamentul la vot. Aceasta este rugămintea
noastră!
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun. Citiți amendamentul.
Dl. Iordache Marian: Categoriile de persoane care beneficiază de reduceri și
gratuitate la transport sunt:
- elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, reducere de 50%
art.84 din alin.1 din Legea nr.1/2011.
- elevii orfani, elevii cu cerințe educaționale speciale precum și cei pentru care
s-a stabilit o măsură de protecție socială în condițiile legii sau tutelă, reducerea
este de 100% art. 84 din alin.2 din Legea nr.1/2011.
- studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de
învățământ superior acreditate în vârstă de până la 26 de ani, reducerea este
de 50% art. 205 din Legea nr.1/2011.
- studenții orfani sau proveniți din casele de copii, reducerea este de 100% art.
205 alin.2 din Legea nr.1/2011.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Doamna Belu, aceste amendamente îndeplinesc
condițiile legale?
D-na.Belu Mariana: Este un amendament.
Dl. Iordache Marian: L-am depus în scris!
D-na.Belu Mariana: Da, este un amendament. A fost prezentat domnului
vicepreședinte.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun.
- Cine este pentru acest amendament?
D-na.Belu Mariana: 13 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
- Cine este împotrivă?
D-na.Belu Mariana: 19 voturi împotrivă.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
- Cine se abține?
D-na.Belu Mariana: 2 abțineri.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Acest amendament nu a trecut.
- Cine este pentru punctul 18 de pe ordinea de zi? Abțineri? Împotrivă? Vă
mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: Stați, că nu am înțeles.
23

Dl. Iordache Marian: Pentru! Pentru că, logica este că, trebuie să se dea
abonamente! În acest moment, nu se dau abonamente copiilor! Degeaba susține,
domnul Palaz, că se dau!
Sunt câteva firme în județul Constanța care transportă elevi și care nu dau
abonamente.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Domnule Iordache, ați fost primar în mandatul în care ați
avut consilieri județeni. De ce nu ați țipat atunci, împotriva fostei conduceri, să vă
aprobe contractul de delegare de gestiune?
Dl. Iordache Marian: Domnule vicepreședinte, dar dumneavoastră...
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Acum ne spuneți nouă. Noi ne chinuim, că nu avem
contract de delegare de gestiune, și încercăm să punem lucrurile în ordine, pentru a
rezolva și a ține transportatorii puțin în frâu să putem să impunem niște lucruri! De
ce atunci nu ați venit, niciun consilier județean, să spuneți lucrurile acestea?
Dl. Iordache Marian: Sunt de acord. Din păcate facem doar un pas și anume acela
ca măcar toți transportatorii să de abonamente.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Lăsați-ne să ne facem treaba! Eu am fost sancționat pentru
alții!
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Bun!
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 31 voturi pentru. 3 abțineri.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea
transportului public de persoane prin curse regulate speciale, conform Legii
serviciilor de transport public local nr.92/2007, operatorului de transport SC CDI
Transport Intern şi Internaţional SRL.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului cu obiectivele şi
lucrările de drumuri şi poduri pentru anul 2018 finanţate din bugetul Consiliului
Judeţean Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
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21.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2 şi 3 la HCJC nr.288/28.11.2017
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a Organigramei şi
Statului de funcţii pentru Regia Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în
reorganizare judiciară.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
22.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? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
23.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2018 pentru Direcţia de Pază a Judeţului Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli şi
a listei de investiţii aferente anului 2018 pentru Direcţia Generală de Evidenţă a
Persoanelor Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
25.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri Cheltuieli, pe anul
2018, pentru Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
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26.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri Cheltuieli, pe anul
2018, pentru Teatrul de Stat Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
27.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri Cheltuieli, pe anul
2018, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
28.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2018 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Maria Montessori”
Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
29.Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a unor
sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor, susţinerea
programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură
care necesită cofinanţare locală pe 2018.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
30.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului Judeţean Constanţa pentru
trimestrul II al anului 2018.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
31.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului judeţean şi a listei de
investiţii ale Judeţului Constanţa.
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- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Închiderea Centrului de plasament
Ovidiu”, a acordului de parteneriat cu UAT Judeţul Constanţa, a bugetului
proiectului, cheltuielilor conexe ce pot apărea şi a cofinanţării acestuia de către
Consiliul Judeţean Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
33.Proiect de hotărâre privind împuternicirea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi
Poduri Constanţa să achiziţioneze servicii de întocmire documentaţii tehnice
necesare realizării Proiectului tehnic pentru DJ 392 Pecineaga-Amzacea, avînd
lungimea de 11 km.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
34.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli şi
modificarea Listei de Investiţii pe anul 2018, ale Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
35.Proiect de hotărâre privind revizuirea 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? Vă mulțumesc.
D-na.Belu Mariana: 34 voturi pentru.
Dl. Țuțuianu Marius Horia:
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36.Proiect de hotărâre privind desemnarea și validarea ca membru în cadrul Autorității
Teritoriale de Ordine Publică a unui Consilier județean.
V-aș ruga liderii de grup să faceți propuneri.
Dl. Iordache Marian: Solicităm o pauză de 5 minute.
<<pauză>>
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnilor consilieri, vă rog frumos, luați loc. Liderii
de grup din Consiliul Județean, vă rog frumos să faceți prouneri.
Domnii de la PNL aveți propuneri?
Dl. Iordache Marian: Nu avem propuneri.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnul Palaz, aveți propuneri?
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Domnul Daniel Turcu.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Domnul Donțu, aveți propuneri?
Dl. Donțu Gheorghe: Da! Propunerea grupului PSD-ALDE este domnul Turcu
Daniel.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Mai sunt alte propuneri? Mai sunt alte propuneri?
Întreb pentru a treia oară, mai sunt alte propuneri?
Bun. Nemaifiind alte propuneri, vă rog frumos să trecem la vot.
Dl. Donțu Gheorghe: Vă rog frumos, dacă nu vă convine, tăiați. Nu faceți alte
semne. Nu faceți emoticoane, prostii și așa mai departe. Doar tăiați dacă nu vă
convine.
Dl. Țuțuianu Marius Horia: Comisia de numărare a voturilor, vă rog frumos.
Întrucât domnul Turcu este membru în Comisia de validare, vă propun, dragi
consilieri, să votăm pe altcineva în locul dumnealui.
Vă propun pe doamna Bercaru Nicoleta membru în Comisia de validare.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Unanimitate. Doamna Bercaru Nicoleta îl înlocuiește pe domnul Turcu Daniel
în Comisia de validare.
Întrucât lipsește domnul Bola Bogdan Alexandru, îl propunem pe domnul
Zahariuc Cristian în Comisia de validare.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Unanimitate. Domnul Zahariuc Cristian.
Comisia de validare a efectuat numărătoarea voturilor exprimate de consilierii
județeni privind desemnarea și validarea ca membru în cadrul Autorității Teritoriale
de Ordine Publică a unui Consilier Județean.
Au fost exprimate un număr de 34 de voturi din care 34 voturi valabil
exprimate.
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Rezultatul votului este: 20 voturi pentru, 14 împotrivă, 0 voturi anulate.
Începând de astăzi, domnule consilier Turcu, sunteți membru în Autoritatea
Teritorială de Ordine Publică Constanța.
Vă mulțumesc foarte mult. O zi bună tuturor. Succes în continuare. Ne vedem
în luna octombrie.

X

PREŞEDINTE,
ȚUȚUIANU MARIUS HORIA

SECRETAR AL JUDEŢULUI,
BELU MARIANA

Întocmit,
Grovu Mihaela
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