CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

Nr. 31509/27.11.2018

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 26.11.2018 la ședința ordinară a
Consiliului Județean Constanța
Şedinţa ordinară a fost convocată de către Domnul Țuțuianu Marius Horia Președinte al Consiliului Județean Constanța, astăzi 26.11.2018, 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 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 Țuțuianu Marius Horia Președinte al Consiliului Judeţean Constanţa, domnul Drăghici Rareș Cosmin,
domnul Iordache Marian, domnul Lămureanu Gheorghe, domnul Mândilă Gheorghe,
domnul Memiș Baiazid, domnul Mocianu Sorin.
X
Ordinea de zi:
1. RETRAS. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul
Apelor şi Pădurilor, Consiliul Judeţean Constanţa, Instituţia Prefectului Judeţul
Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa pentru organizarea şi desfăşurarea „
Reuniunii directorilor generali în domeniul apă şi mediu marin”.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare infrastructură de
transport regională pe traseul DJ 226 A Cetatea Histria – DN 22/Tariverde” din
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţie 6.1.,
apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării POR
2017/6/6.1/ITI/1 şi a cheltuielilor legate de acesta.
Iniţiator: Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare infrastructură de
transport regională pe traseul DJ 226 Corbu – Săcele – Istria - Mihai Viteazu” din
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiţie 6.1. –
Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării POR
2017/6/6.1./ITI/1 şi a cheltuielilor legate de acesta.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare stimulente
financiare elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din judeţul
Constanţa, care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale pe parcursul anului
şcolar 2017-2018.
Iniţiator : Preşedinte – Ţuţuianu Marius Horia
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Achirei
Marius pentru minorul Achirei Cosmin-Georgian.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „TEAM-AP: Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor”, a acordului de parteneriat cu Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei şi a bugetului acestuia.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa nr.
430/23.12.2013 privind atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa a Serviciului Public de Administrare a
Drumurilor Judeţene, Podurilor şi Podeţelor aferente.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
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9. 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
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi combaterea
lunecuşului pentru iarna 2018-2019 ce vor fi aplicate de Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, in judicial
reorganisation, en redressment, în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul
Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
11.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
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei 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.
Griliass Impex SRL.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
13.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.
Simpa Trans SRL.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
14.Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare constituit în
favoarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa
asupra unor imobile situate în judeţul Constanţa, localitatea Eforie Sud,
str.Republicii nr.7 şi aprobarea trecerii acestora din domeniul public al judeţului
Constanţa în domeniul privat al judeţului Constanţa, în vederea desfiinţării acestora
prin demolare.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
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15.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Centrului Cultural Judeţean
Constanţa „Teodor T. Burada” a Sălii de expoziţie de la parterul Pavilionului
Expoziţional Constanţa, în perioada 01-02 decembrie 2018 pentru desfăşurarea
unui „ Eveniment expoziţional tehnico-ştiinţific”.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
16.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Direcţiei Judeţene pentru
Sport şi Tineret Constanţa a Sălii de conferinţe din cadrul Pavilionului
Expoziţional Constanţa, în data de 05 decembrie 2018 pentru desfăşurarea
evenimentului „Gala Voluntarului 2018”.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
17.Proiect de hotărâre privind 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
18.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse
agricole, precum şi a preţului mediu/tonă de iarbă (masa verde) obţinută de pe
pajişte, la nivelul judeţului Constanţa, pentru anul 2019.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al
judeţului Constanţa în domeniul privat al judeţului Constanţa şi desfiinţarea
acestora prin demolare.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
20.Proiect de hotărâre privind
îndreptarea unor erori materiale din HCJ
nr.138/27.04.2018 privind însuşirea în domeniul public al judeţului Constanţa a
bunurilor imobile – construcţii „Centre de prevenţie, tratament medical primar şi
puncte de salvamar din zona litorală a judeţului Constanţa”.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
21.Proiect de hotărâre privind însuşirea în domeniul public al judeţului Constanţa a
unor bunuri imobile.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
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22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
23.Proiect de hotărâre privind numirea directorului general interimar de la Complexul
Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
24.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul
2018, pentru Muzeul de Artă Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
25.Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii, 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 şi cheltuieli şi a Listei
de investiţii, pe anul 2018 pentru Teatrul de Stat Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
27.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei
de investiţii şi a Programului de evenimente culturale, pe anul 2018, pentru Centrul
Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
28.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
29.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei
de investiţii pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
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30.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2018 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul”
Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
31.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 anul 2018.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
32.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului judeţean Constanţa
pentru trimestrul III al anului 2018.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
33.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului judeţean şi a Listei de investiţii
pe anul 2018.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
34.RETRAS. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei Tehnice
de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ordinul
Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială Dobrogea şi Consiliul Judeţean
Constanţa pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului „Bienala de
Arhitectură ba_da 2018”
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
36.RETRAS. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei
Tehnico-Economice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare din cadrul
Consiliului Judeţean Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
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37.Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Şerban Monica
Raluca pentru soţul său Şerban Decebal Marian.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
38.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate.
Iniţiator : Vicepreşedinte: Palaz Claudiu Iorga
39.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi
modificarea Listei de investiţii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia
40.Proiect de hotărâre privind aprobarea „Declaraţiei de voinţă între Comunitatea
Autonomă Cantabria din Regatul Spaniei şi Judeţul Constanţa din România, pentru
promovarea relaţiilor de prietenie şi de colaborare.
Iniţiator : Preşedinte: Ţuţuianu Marius Horia

X

Dl. Palaz Claudiu Iorga: Bună ziua! Vă rog frumos să chemați și colegii din spate să
începem ședința!
Dacă suntem toți vă rog frumos să vă ridicați în picioare să ascultăm
Imnul Național al României.
« Se intonează Imnul Național al României »
Dna.Ștefan Ana-Maria: Bună ziua. Dacă îmi permiteți o să vă citesc "O viață de
poveste : Vasile Canarache".
Lui Vasile Canarache i se cunosc astăzi doar meritele ca director al Muzeului
de istorie naţională şi arheologie Constanţa. În această calitate i se atribuie şansa unor
descoperiri importante în vatra vechiului Tomis: Edificiul roman cu mozaic, băile
publice, ziduri de apărare, morminte, statui. A fondat Acvariul din Constanţa, Muzeul
Callatis din Mangalia, Muzeul de artă plastică. A semnat mai multe lucrări de istorie
dând dimensiuni noi, europene, muzeologiei constănţene. În cele şapte decenii de
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viaţă însă, istoricul a fost devansat de ziaristul şi editorul angajat în polemici
naţionaliste.
A fost fondatorul a trei publicaţii, redactor la cinci, colaborator ocazional la
multe alte reviste. A aparţinut unui timp care a traversat lejer două societăţi, fiind
supranumit de către ambele părţi proliferatorul de cultură, mai târziu singurul moşier
comunist al României, istoric de vocaţie, filantropul.
S-a născut la 6 februarie 1896 la Galați, în familia ceferistului Leonida
Canarache. « Familia fiind împovărată cu 9 copii n-am putut urma la şcoală mai mult
decât două clase secundare după care a trebuit să-mi câştig singur existenţa. Am fost
rând pe rând vânzător de fructe, de ziare, băiat de prăvălie, lucrător tipograf şi
corector, apoi, în timpul neutralităţii 1915-1916, am condus la Constanţa două
publicaţii : Victoria şi Varda.
Vine însă războiul și înrolat în regimentul 13 Artilerie, în încleştarea de la
Nămoloasa generalul rus Cerbacev şi trupele sale în dislocare aveau nevoie ca cineva
să meargă în recunoaşterea frontului. Niciun ofiţer nu s-a încumetat, în schimb tânărul
soldat Canarache a plecat călare şi a stat 3 zile şi 3 nopţi ascuns comunicând trupelor
cum să înainteze. Pentru merite ostăşeşti a fost ridicat în grad de caporal şi decorat cu
cea mai mare medalie: Bărbăţie şi credinţă cu spade şi decoraţia rusească
Sf.Gheorghe.
La terminarea războiului, Vasile Canarache a plecat la Chişinău, ca redactor,
la ziarul România Nouă, trimis de statul român ca propagandist. Povestea: ”Am
peregrinat prin ţări îndepărtate şi m-am întors abia în 1921, cu dorul fierbinte de
pământul dobrogean, şi cu gândul că voi putea adânci lucrurile, că voi reuşi să
încheg ceva nou şi interesant pentru cunoaşterea comorilor vechilor civilizaţii de
aici.”
A lucrat reporter la ziarele Adevărul şi Dimineaţa şi ca traducător din limba
rusă, pe care o învăţase în timpul revoluţiei. Mai târziu, a întemeiat un ziar popular
Tempo pe care l-a condus în calitate de director până în 1940. Tempo s-a susţinut
totdeauna singur, din tirajul neobişnuit de mare. N-a avut niciodată tipografie proprie
şi nu dispunea decât de capitalul necesar de la o zi la alta, strict necesar pentru tipar şi
hârtie pe o zi.”
În timpul celui de al doilea război mondial, după propriile mărturisiri, Vasile
Canarache este arestat și închis în lagărul de la Tg. Jiu până în 1944, după care devine
director general la Întreprinderea poligrafică „Scrisul literar”, asociat al Consiliului de
Administrație al fabricilor de hârtie Bușteni și Piatra Neamț, iar apoi este cercetător
științific principal la Institutul de Arheologie al Academiei.
În 1957 este primul director al nou înfiinţatului Muzeu de Istorie Naţională şi
Arheologie din Constanța. Revista „Tomis” a fost proiectată şi un prim număr a fost
realizat de către un grup de intelectuali ai urbei în 1965, chiar în locuinţa lui
Canarache, a cărui soţie, Ana Canarache era un reputat filolog.
Aurelia Lăpușan, monografia "O istorie a jurnalismului dobrogean", 2014
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Vă mulțumesc.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Vă mulțumim.
Dna.Belu Mariana: Sunt prezenți 30 de consilieri județeni. Ședința este legal
constituită. Ar trebui să dezlegați misterul de ce domnul Learciu este prezent la
prezidiu.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Înainte de ordinea de zi este normal să începem cu acest
subiect.
Au fost discuții dacă domnul Learciu mai este sau nu mai este consilier județean
în funcție și dacă ocupă funcția. Nu, poate să meargă. Câștigând procesul și obținând
suspendarea pe instanță, dumnealui este pe funcție până la soluționarea fondului.
Insist, aici este vorba despre dezbatere juridică. Din punctul meu de vedere este
consilier independent la această oră pentru că nu este atacat fondul privind excuderea
dumnealui și este atacat Ordinul Prefectului.
Deci, atâta timp cât actul prin care a fost eliberat este atacat, iar fondul, motivul
pentru care a fost, încă nu este suspendat avem pentru prima dată un consilier
independent pe țară și ALDE a pierdut un vicepreședinte. Succes în continuare le
doresc! Și dumneavoastră și colegilor de la ALDE.
Deci, la ora asta dumnealui rămâne pe funcția pe care a avut-o. Nu a existat un
act al consiliului județean prin care a fost schimbat din funcția de vicepreședinte.
Neexistând, automat se întoarce pe funcția de vicepreședinte, și de consilier județean.
Și cu aceleași drepturi pe care le-a avut până acum, drept pentru care au fost retrase
proiectele de pe ordinea de zi privind numirile în celelalte comisii pentru că devenea
instituția nefuncțională.
Până se va termina procesul, mai departe, fiecare știe ce are de făcut în viață.
Eu nu mă pot pronunța, dânsul știe mai bine ce are de făcut. În general, când câștigi un
proces este de bine, este de bun augur. Înseamnă că ești mai bun ca celălalt.
O să dau citire ordinii de zi. Proiectul nr.1 este retras.
Dau citire ordinii suplimentare.
Proiectul nr.34 și proiectul nr.36 sunt retrase.
- Cine este pentru întreaga ordine de zi? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 29 voturi pentru.
Rectific, suntem 29 de consilieri prezenți pentru că domnul Moldovanu nu a
ajuns și atunci este absent.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Trecem la dezbaterea proiectelor de pe ordinea de zi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul
Apelor şi Pădurilor, Consiliul Judeţean Constanţa, Instituţia Prefectului Judeţul
Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa pentru organizarea şi desfăşurarea
„Reuniunii directorilor generali în domeniul apă şi mediu marin”.
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- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 29 voturi pentru.
Dl. Palaz Claudiu Iorga:
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare infrastructură de
transport regională pe traseul DJ 226 A Cetatea Histria – DN 22/Tariverde” din cadrul
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţie 6.1., apel
dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării POR 2017/6/6.1/ITI/1 şi
a cheltuielilor legate de acesta.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 29 voturi pentru.
Dl. Palaz Claudiu Iorga:
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare infrastructură de
transport regională pe traseul DJ 226 Corbu – Săcele – Istria - Mihai Viteazu” din
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de investiţie 6.1. –
Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării POR
2017/6/6.1./ITI/1 şi a cheltuielilor legate de acesta.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 29 voturi pentru.
Dl. Palaz Claudiu Iorga:
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare stimulente
financiare elevilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ din judeţul
Constanţa, care au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale pe parcursul anului
şcolar 2017-2018.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 29 voturi pentru.
Dl. Palaz Claudiu Iorga:
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Achirei Marius
pentru minorul Achirei Cosmin-Georgian.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 29 voturi pentru.
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Dl. Palaz Claudiu Iorga:
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „TEAM-AP: Progres în calitatea
îngrijirii alternative a copiilor”, a acordului de parteneriat cu Autoritatea Naţională
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţiei şi a bugetului acestuia.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 29 voturi pentru.

Dl. Palaz Claudiu Iorga:
8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Constanţa
nr. 430/23.12.2013, privind atribuirea în gestiune directă către Regia Autonomă
Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa a Serviciului Public de Administrare a
Drumurilor Judeţene, Podurilor şi Podeţelor aferente.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 29 voturi pentru.

Dl. Palaz Claudiu Iorga:
9. 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.
Dna.Belu Mariana: 29 voturi pentru.

Dl. Palaz Claudiu Iorga:
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deszăpezire şi combaterea
lunecuşului pentru iarna 2018-2019 ce vor fi aplicate de Regia Autonomă Judeţeană
de Drumuri şi Poduri Constanţa în reorganizare, in judicial reorganisation, en
redressment, în calitate de operator, în relaţia cu Consiliul Judeţean Constanţa.
Dl. Crușoveanu Marian: Domnule președinte de ședință, în ceea ce privește acest
proiect de hotărâre grupul PNL se va abține deoarece nu am avut documentația
necesară pentru a o studia.
Am avut un dialog cu doamna Secretar, materialul ne-a parvenit cu o oră înainte
de ședință, zic bine, doamnă? Nu am avut timp să studiem documentația.
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Mai mult decât atât, Raportul Curții de Conturi care ne-a fost înmânat acum câteva
ședințe a fost foarte precis și stufos, totodată la acest program pentru deszăpezire
și combaterea lunecușului.
Drept urmare, vă propun ca zilele următoare să facem o ședință de îndată, pentru
a putea studia aceste materiale înainte. Chiar domnul director s-a oferit să convocăm
o ședință cu toți consilierii județeni la care să participe și dânsul și să analizăm
împreună ce a stabilit Curtea de Conturi că trebuie reparat și ce va cuprinde acest
program.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Am înțeles. Deci propunerea este să amânăm și să pregătim
o ședință de îndată.
Dl.Crușoveanu Marian: Nu avem documentația proiectului și raportul Curții
de Conturi face anumite precizări.
Dl. Niculescu George Sergiu: De asemenea, nici în comisiile de specialitate nu a fost
prezentat proiectul, nu am văzut acest material și comisia nu a putut să își dea, sau
să nu își dea avizul.
Dl.Crușoveanu Marian: Noi ne vom abține la acest proiect. Cum considerați.
Ca o soluție, având în vedere că vremea este destul de rea începând cu sfârșitul
săptămânii, propunem ca în maxim două zile să fie convocată o ședință pentru
a dezbate acest subiect. Nu putem lăsa nici județul să nu aibă contract de deszăpezire.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Deci, avem varianta să amânâm dezbaterea proiectului
într-o ședință de îndată săptămâna aceasta. Asta propuneți?
Dl.Crușoveanu Marian: Da. Trebuie încheiat acest contract.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Atunci va trebui ca amânarea să fie supusă la vot pentru
o ședință de îndată săptămâna aceasta.
Dl.Crușoveanu Marian: Sau veniți cu o altă soluție, dar să intrăm și noi în posesia
documentației si să o putem studia.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Altă soluție, acum?
Dl.Crușoveanu Marian: Nu am avut când și nu putem vota în necunoștință de cauză.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Dacă considerați să ne spuneți care este termenul.
Dl.Crușoveanu Marian: Și mâine dacă vreți. Noi nu avem nici o problemă.
Dl.Donțu Gheorghe: Și ce se întâmplă dacă mâine ninge?
Dl.Crușoveanu Marian: Cu cât mai repede cu atât mai bine, dar trebuie să decidem
în cunoștință de cauză.
Dna.Lokman Ionela: Și dacă mâine ninge, ce ne facem?
Dl.Crușoveanu Marian: Nu ninge mâine. Ne-am uitat pe prognoză.
Uitați, este și domnul director aici și ne poate spune mai multe.
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Dl.Lungoci Lucian Dumitru: Bună ziua.
Chiar dacă acest proiect se va vota astăzi sau se va vota peste două sau trei zile,
oricum contractul de deszăpezire se va semna undeva la începutul lunii decembrie
pentru că este o procedură care durează.
Vreau să vă asigur pe dumneavoastră, consiliul județean, cât și pe locuitorii
județului Constanța că indiferent dacă până la data de 2-3 decembrie avem sau nu
avem semnat acest constract de deszăpezire, oricum Regia Autonomă Judeţeană de
Drumuri şi Poduri Constanţa va interveni atunci sau acolo unde vor fi probleme, așa
cum am intervenit și acum două săptămâni fără a avea tarife aprobate și fără a exista
un contract semnat cu beneficiarul, cu Consiliul Județean Constanța.
Noi am îndeplinit procedura de achiziție pentru nisip, sare, material antiderapant,
motorină pentru toată perioada de iarnă, suntem într-un plin proces de întreținere,
de pregătire a utilajelor pentru activitatea specifică sezonului rece, indiferent
dacă avem la acest moment, sau nu avem un contract semnat cu consiliul județean.
Eu v-aș propune, dacă tot pornim o discuție, și îmi doresc această discuție cu
consiliul județean, nu pe comisii, cu consilierii județeni, să discutăm despre acele
4 pagini din raportul Curții de Conturi, referitoare la activitatea de deszăpezire
2016-2017 și v-aș propune să luăm, să analizăm.
Din păcate, s-a votat deja și punctul 8 de pe ordinea de zi, pe care din punctul
meu de vedere, îl consider neoportun pentru că obligația de a întreține și a menține
viabilitatea drumurilor județene pe timp de iarnă intră în capitolul de întreținere
drumuri, obligație pe care Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa
o are ca administrator de drumuri. Nu este nevoie de o completarea a hotărârii din
2013.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Deci, domnule director, atunci facem în felul următor:
Ce vă este bine dumneavoastră să facem azi? Să amânăm pentru o zi? Ca să discutăm
mai pragmatic.
Dl. Lungoci Lucian Dumitru: Din punctul meu de vedere, nu ce ne este nouă bine.
Vreau să facem ce vă este dumneavoastră bine, consiliului județean, consilierilor
județeni, astfel încât să înțeleagă, să vadă întreg plenul consiliului județean,
să nu discutăm pe fiecare comisie în parte. Toți consilierii județeni, dacă vor să avem
o întâlnire săptămâna aceasta, când considerați dumneavoastră, discutăm de la A la Z
tot ce înseamnă deszăpezirea.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Atunci, varianta ar fi ca mâine sau poimâine, să avem o
ședință de îndată, cu o convocare făcută cu o oră înainte, cu acest proiect pe ordinea
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de zi. Să ne vedem cu o oră înainte de supunerea la vot și să ne explice domnul
Lungoci sau să discutați punctele respective. Să nu mai fie nici un fel de problemă.
Dna.Belu Mariana: Domnul Lungoci și punctul de vedere al executivului.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Adică dezbaterea să fie făcută cu o oră înainte special pentru
acest lucru.
Dl.Crușoveanu Marian: Da, dar să avem documentația înainte, nu să ni se predea
documentația la dezbatere. Să o primim în cursul zilei de astăzi.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu a fost vina doamnei Secretar și credeți-mă că nu este
vorba de răutate. Nu se pune problema.
Dl.Crușoveanu Marian: Nici nu am acuzat-o de așa ceva pe doamna Secretar.
Nu, nu s-a pus problema de așa ceva.
Dna.Belu Mariana: Sub nici o formă.
Dl.Donțu Gheorghe: Documentația este gata?
Dna.Belu Mariana: Este gata, da.
Dl.Niculescu George Sergiu: În continuare nu este pe site.
Dna.Belu Mariana: Poftiți? Ba da. Este pe site.
Dl.Crușoveanu Marian: Nu este încă pe site. Am înțeles că o aveți fizic.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Asta mi se pare cea mai mică problemă. Le preluați și fizic.
Acum trebuie să rezolvăm problema aceasta. Asta este o formalitate.
Dna.Belu Mariana: Este pe site.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Rămâne stabilit, dar vreau să fie consens dacă rămâne
pentru mâine să avem o dezbatere care să lămurească aceste lucruri.
Dna.Belu Mariana: Este pe site. Acum două ore am pus materialul, când l-am primit.
Dl.Crușoveanu Marian: Propuneți ziua și ora la care să avem această întâlnire.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Mâine.
Dl.Crușoveanu Marian: Propuneți o oră.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Ora o stabilește domnul președinte. Nu putem să stabilim
acum.
Dl.Marinescu Ion : Eu nu pot să vin. Am ore și am 100 de kilometri de parcurs.
Dna.Gheorghe Veronica Adriana: Nici eu nu pot să vin.
Dna.Belu Mariana: Dacă îmi permiteți. Eu cred că nu ar trebui, nu este cazul să
convocăm toți consilierii, avem comisii de specialitate.
Dl.Crușoveanu Marian: Eu cred că interesul județului este mai presus. Chiar dacă
are cineva o problemă sau alta.
Dl.Donțu Gheorghe: În mod normal, dacă și sugestia domnului director este aceea
de a lămuri întreg plenul consiliului județean, sunt de acord cu ce spune grupul liberal.
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Dna.Belu Mariana: Să o lămurim acum.
Dl.Donțu Gheorghe: Am vrut să spun grupul din opoziție, dar spun grupul liberal
care face opoziție corectă.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Putem să amânăm și să convocăm o ședință de îndată.
Dl.Donțu Gheorghe: Mâine, probabil în jurul orei 13, ca și astăzi. Și dacă sunt 2-3
absențe nu este nici o problemă.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Bănuiesc că acesta este singurul motiv pentru care vreți să
amânăm. Că trebuie studiat materialul, nu că ar fi alte probleme. Supunem la vot
amânarea.
Dna.Belu Mariana: Eu cred că și astăzi, în jumătate de oră, lucrurile se lămuresc
pentru că aveți materialul, îl puteți citi într-o pauză și este și domnul director.
Dl.Donțu Gheorghe: Ar fi soluția și astăzi?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Ar fi soluția ideală dacă acceptă. Putem să terminăm
dezbaterea pentru proiectele de pe ordinea de zi, luăm o pauză, aveți o discuție,
trecem la dezbatere și supunem la vot ulterior. Ca să nu mai veniți și mâine.
Dl.Crușoveanu Marian: În primul rând nu știm cât este de stufoasă documentația
pentru că nu am văzut-o. Dacă sunt câteva pagini sau nu. Arătați-ne și nouă să vedem.
Dna.Belu Mariana: Imediat vă arăt materialul.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Dacă considerați să amânăm acest proiect pentru sfârșitul
ședinței, terminăm dezbaterile pentru tot ce avem, luăm o pauză să vă consultați.
Dna. Belu Mariana: Aceasta este documentația.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Eu spun că este o chestiune serioasă, nu se discută.
Dl.Crușoveanu Marian: Domnule Palaz, am rugămintea, priviți dumneavoastră acest
dosar. Dacă îl puteți citi în 30 de minute, chiar mă faceți să fiu invidios pe
dumneavoastră.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Cum?
Dl.Crușoveanu Marian: Ați văzut câte file are dosarul? Mă faceți să fiu invidios dacă
dumneavoastră reușiți să îl citiți în 30 de minute. Și să vă și dați acordul pe el.
Eu unul, personal, nu pot. Nu îmi asum că pot citi în 30 de minute.
Dna.Belu Mariana: Sunt doar câteva chestiuni în discuție, pe care domnul director
dorește să le ridice. Și, de asemenea, sunt câteva chestiuni pe care executivul încearcă
să convingă Regia Autonomă Judeţeană de Drumuri şi Poduri Constanţa și pe
dumneavoastră că materialul, așa cum este făcut acum, cu rapoartele tuturor direcțiilor
din consiliu este întocmit și în lumina recomandărilor făcute de către Curtea de
Conturi și în lumina actului normativ care este în dezbatere de fapt, de ce îl aplicăm și
de ce nu îl aplicăm.
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Sunt de discutat 3- 4 lucruri, în rest sunt documentații tehnice.
Dl. Donțu Gheorghe: Documentația normală.
Dl. Crușoveanu Marian: Aveți acolo și raportul Curții de Conturi pentru a putea
confrunta?
Dna. Belu Mariana: Nu este nici o problemă, avem extrasul și îl aducem imediat.
Nu știu dacă este acolo, dar sunt 3 pagini.
Dl. Crușoveanu Marian: Asta nu înțeleg. Ce vă deranjează că putem să studiem și
noi documentele și mâine să ne vedem să dăm încă un vot?
Dna. Belu Mariana: Nu, vă spuneam despre ce este vorba.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu interpretați că deranjează pe cineva. Nu deranjează pe
nimeni.
Dna. Belu Mariana: Nu deranjează pe nimeni.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Nu spuneți lucrurile în așa fel încât să creadă cineva că nu
vrem să studiați ca să treacă proiectul.
Dl. Crușoveanu Marian: Intenția mea nu este asta.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Departe de noi gândul acesta.
Dl. Crușoveanu Marian: Așa cum am studiat restul documentelor, dorim să le
studiem și pe acestea pentru a vota în cunoștință de cauză.
Dna.Belu Mariana: Mâine. Poimâine.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Este o propunere pe care o supunem la vot. Sunt 2 variante:
supunem la vot amânarea proiectului sau intrăm în dezbatere cu el și se închide azi.
Cum considerați.
Dl.Donțu Gheorghe: Dezbatere.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu, o să supunem la vot ca să știm exact de facem. Aveți
nevoie de consultări?
Dna.Belu Mariana: Haideți să luăm o pauză.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Luăm o pauză, să vă consultați cu privire la votarea
proiectului, sau nu ? 10 minute pauză pentru consultări.
Dl.Donțu Gheorghe: 5 minute.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: 5 minute. Ca să hotărâm împreună dacă supunem la vot
într-un fel sau în celălalt.
Dna.Belu Mariana: Oricum, nu v-a trece proiectul pentru că cei de la PNL se vor
abține. Pierdem timpul degeaba.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Am văzut că vor să se confrunte cum votează.
Dl.Crușoveanu Marian: Am înțeles.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: 5 minute de pauză, dacă sunteți de acord.
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«Pauză 5 minute»
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Domnilor, propunerea domnului Lungoci, și are dreptate
domnul director, este următoarea:
Haideți să amânăm dezbaterea până la sfârșitul ședinței, să nu fie nici amânată
până mâine, nici pentru astăzi, să găsim o variantă de mijloc.
Să amânăm până la sfârșitul ședinței, terminăm celelalte proiecte, varianta cum
am spus de la început. După ce considerați dumneavoastră să facem dezbaterea,
intrăm în ședință și supunem la vot. Ori e bine, ori nu e bine. Să nu ne trezim că
amânăm iarâși, încă o dată.
Sunt discuții că domnii consilieri, așa cum au venit acum nu mai pot veni mâine,
și aici dumnealor au dreptate.
Dl.Crușoveanu Marian: Tocmai de aceea, pentru a nu mai exista discuții, dorim să
vedem acele documente, să le studiem, pentru a nu mai exista discuții. În jumătate de
oră, poate nu am văzut bine nu știu ce, poate nu am înțeles, poate nu s-a explicat.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Domnule consilier, pentru eficiență, propunerea este
următoarea: Voi supune la vot propunerea privind amânarea proiectului pentru
sfârșitul ședinței, pentru o dezbatere de o oră în care să rămână consilierii în sală,
împreună cu executivul și cu domnul director de la drumuri județene și să tranșăm
printr-un un vot final al discuției, azi.
Varianta 2 este să amânăm pentru mâine sau când spuneți dumneavoastră.
Dl.Crușoveanu Marian: Mâine, poimâine.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Dacă nu sunteți de acord cu varianta mea.
Dl.Crușoveanu Marian: Domnule vicepreședinte, din punct de vedere tehnic,
ne-a asigurat domnul director al Regiei Autonome Judeţeane de Drumuri şi Poduri
Constanţa, că nu este nici un fel de pericol pentru drumurile județene. Nu se poate
întâmpla nici un fel de problemă.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Eu vă cred, dar eu trebuie să supun la vot și să nu facem
ceea ce crede domnul consilier. Până la urmă, dumnealui este prietenul nostru, este și
prietenul dumneavoastră, dar eu trebuie să respect voința consiliului.
Dl.Crușoveanu Marian: Este director al Regiei Autonome Judeţeane de Drumuri şi
Poduri Constanţa și trebuie să își asume ceea ce spune. Dacă sunteți prieten cu el
poate ieșiți cu el la o bere în afara ședințelor de consiliu. Aici este domnul director de
la drumurile județene.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Este subordonatul meu și trebuie să se supună deciziilor
consiliului județean.
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Dl.Crușoveanu Marian: Foarte bine. Noi v-am spus, trebuie să amânăm votul
proiectului.
Dl. Palaz Claudiu Iorga: Și o să-i respect dorința.
Insistați pentru a doua variantă, de a vota proiectul într-o ședință de îndată?
Dl.Crușoveanu Marian: Nu are avizul comisiilor, această documentație trebuie
studiată.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Am înțeles, ascultați-mă. Deci, mergeți pe varianta
dumneavoastră, de a fi votată într-o ședință de îndată.
Dl.Crușoveanu Marian: Varianta corectă. Cum ar trebui să se desfășoare o ședință de
consiliu județean.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Corect este aleatoriu în politică.
Dl.Crușoveanu Marian: Nu! Domnule președinte de ședință, orice ședință de
consiliu județean, anterior ședinței de consiliu județean avem ședință pe comisii de
specialitate, unde se primește avizul, fie el și consultativ.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Am înțeles.
Dl.Crușoveanu Marian: Atunci, care este rolul acestor comisii? Haideți să ne
întâlnim aici cu o oră înainte de fiecare ședință și gata, terminăm și cu comisiile de
specialitate. Care este rolul acestor comisii?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Suntem oameni politici. Cui ne supunem? Votului. Deciziile
noastre se iau prin vot.
Eu voi face în felul următor: am o propunere pe care am să o fac propunerea
mea o voi supune la vot, propunerea dumneavoastră o voi supune la vot, și în funcție
de acest lucru vom stabili mai departe cum facem. Dacă sunteți de acord.
Dna. Belu Mariana: Îmi permiteți să intervin pentru că aici este o chestiune și de
procedură.
Indiferent de rezultatul votului, acest proiect nu va putea fi dezbătut astăzi,
într-o ședință ordinară, atâta timp cât nu are avizele consultative sau nu ale comisiilor
de specialitate. Suntem într-o ședință ordinară, nu suntem într-o ședință extraordinară
în care să putem adopta un proiect fără avizele comisiilor de specialitate.
Dl.Crușoveanu Marian: Vedeți, domnule Palaz.
Dna. Belu Mariana: Indiferent de rezultatul votului, proiectul nu poate fi supus
dezbaterii pentru că nu are aceste avize.
Dl.Crușoveanu Marian: Deci trebuie urmată procedura, așa cum este firesc.
Vă mulțumesc, doamna Secretar.
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Propunerea PNL este să ni se acorde timp pentru a studia documentația, nu
astăzi. Trebuie trecută prin comisia e specialitate, fie ea și lărgită cu toți consilierii
județeni care pot lua parte pentru a studia documentația.
Dna.Belu Mariana: Dacă se ajungea la o înțelegere și consideram că după ce se
epuizează ordinea de zi, consiliul lua în dezbatere și deci, comisiile erau prezente,
consideram că s-a dat și un vot din partea comisiilor de specialitate, dar dacă nu
sunteți de acord cu acest lucru, atunci nu este o problemă.
Dl.Crușoveanu Marian: Doamna Secretar, ne-ați comunicat, am înțeles, trebuie
comisii de specialitate, așa este procedura. Mulțumesc.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Dumneavoastră respingeți în totalitate consultarea și darea
unui vot la sfârșitul ședinței, că nu înțeleg?
Dl.Crușoveanu Marian: Resping chestiunile făcute pe genunchi. Vreau să se respecte
proceduri. Nu vreau să facem lucrurile pe genunchi.
Dl.Niculescu George Sergiu: Procedural, nu este corect ce facem.
Dl.Crușoveanu Marian: Da, nu este corect procedural. Haideți să nu mai facem
lucrurile pe genunchi.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Atunci, de ce l-am pus pe ordinea de zi?
Dl.Crușoveanu Marian: Domnule Palaz, sunteți un profesionist, așa cum ați declarat!
Faceți - vă treaba de profesionist!
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Da, fac cum v-am spus pentru că așa este corect! Eu vă
înțeleg ce spuneți, dar tocmai pentru că spuneți că sunt un profesionist, este firesc să
supun ambele propuneri la vot.
Dl.Crușoveanu Marian: Să înțeleg că nu respectați procedura? Doamna Secretar v-a
adus procedura la cunoștință.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Proiectul discutat în fond, ținând cont de ceea ce a spus
doamna Secretar, puteți să nu îl votați. Este dreptul dumneavoastră.
Dl.Crușoveanu Marian: Doamna Secretar dă avizul de legalitate. Și pe proceduri și
pe tot.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Mi se pare corect, ca om politic, să supunem la vot și
propunerea dumneavoastră și cealaltă propunere, că așa este firesc!
Dl.Crușoveanu Marian: Dacă aveți o majoritate în consiliul județean nu înseamnă că
aveți și dreptate! Nu confundați majoritatea cu dreptatea! Respectați procedurile!
Majoritatea nu vă legitimează și la legalitate, domnule vicepreședinte!
Încă o dată, domnule vicepreședinte! Grupul PNL nu dorește să blocheze
activitatea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța privind
deszăpezirea.
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Dl.Palaz Claudiu Iorga: Atunci considerați fără avize, nu luăm în dezbatere
proiectul, trecem la următoarele, ținând seama că nu are avize, cum a spus doamna
Secretar.
Dl.Crușoveanu Marian: Nu votăm retragerea, nu se retrage proiectul de pe ordinea
de zi?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu pot să îl retrag, nu este inițiat de mine. Tehnic, nu am
cum să îl retrag eu. Este inițiat de președinte, nu îl poate retrage decât inițiatorul. Cum
să retrag eu?
Dl.Crușoveanu Marian: Și atunci, cum procedăm?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Îl considerăm nedezbătut.
Dna.Belu Mariana: Nu îl supunem dezbaterii.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Îl considerăm nedezbătut, neavând avize și trecem mai
departe. Nu vă gândiți că îl trecem ca votat fără să îl dezbatem. Nu, nu îl considerăm
că a trecut.
Dl.Crușoveanu Marian: Domnule Palaz, aveți multe defecte, dar inconștient nu
sunteți. De asta sunt sigur.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Mulțumesc, este o apreciere, am înțeles! Să notați, că
acestea sunt lucruri rare! Când primesc un compliment!
11. 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: 30 voturi pentru. A venit și domnul Moldovanu.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei 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. Griliass
Impex SRL.
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc!
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
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Dl.Palaz Claudiu Iorga:
13. 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. Simpa Trans SRL.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
14. Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de administrare constituit
în favoarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa
asupra unor imobile situate în judeţul Constanţa, localitatea Eforie Sud,
str.Republicii nr.7 şi aprobarea trecerii acestora din domeniul public al judeţului
Constanţa în domeniul privat al judeţului Constanţa, în vederea desfiinţării acestora
prin demolare.
Dl.Crușoveanu Marian: Domnule vicepreședinte, și în cazul acestui proiect
de hotărâre ne vom abține pentru că este aceeași situație ca la proiectul nr. 10.
Nu am avut documentația pusă la dispoziție.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Numai puțin. Sunteți din Eforie, știți bine situația.
Dl.Crușoveanu Marian: Nu sunt din Eforie, domnule Palaz. Sunt din Constanța.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Scuzați-mă.
Dl.Crușoveanu Marian: Sunt din Eforie cum sunteți și dumneavoastră.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Da, am înțeles.
Vroiam să vă spun că știți spațiile despre care este vorba. Sunt cele care sunt în
paragină în curtea spitalului. Nu cred că este o problemă. Doar că întârziem timpul.
Noi am vrut să facem curățenie.
Dl.Crușoveanu Marian: Domnule Palaz, trebuie să văd o documentație.
Dl. Niculescu George Sergiu: Are avizul comisiilor de specialitate?
Dl.Crușoveanu Marian: Are avizul comisiilor de specialitate? Nu îl are. Asta vă
întrebam eu. Nu are avizul comisiilor de specialitate. Vreau să vă cred pe cuvânt, dar
procedura mă împiedică.
Dl.Niculescu George Sergiu: Aici putem să îl retragem pentru că inițiator sunteți
dumneavoastră.
Dna.Belu Mariana: Nu este neapărat nevoie să îl retragă, nu se supune votului.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu îl luăm în dezbatere. E simplu.
Dna.Belu Mariana: Nu este nici un fel de problemă.
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Dl.Palaz Claudiu Iorga: O să luați cunoștință la ședința următoare.
Dl.Crușoveanu Marian: Da, perfect.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
15. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Centrului Cultural Judeţean
Constanţa „Teodor T. Burada” a Sălii de expoziţie de la parterul Pavilionului
Expoziţional Constanţa, în perioada 01-02 decembrie 2018 pentru desfăşurarea unui
„Eveniment expoziţional tehnico-ştiinţific”.
Să vă spun despre ce este vorba. Este un eveniment pentru cei mici mai mult.
Dar și pentru cei mari. Sunt niște mașinuțe, din acelea Nitro, pe benzină, este unic, nu
s-a mai făcut până acum. Să facem un eveniment pentru 1 Decembrie, eu zic că o să
fie, este unicat în Constanța, nu s-a mai făcut, s-a făcut în alte județe.
Și am zis că este bine să fie și pentru noi. Acesta este obiectul acestui proiect.
Supun proiectul la vot.
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
16. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Direcţiei Judeţene pentru
Sport şi Tineret Constanţa a Sălii de conferinţe din cadrul Pavilionului Expoziţional
Constanţa, în data de 05 decembrie 2018 pentru desfăşurarea evenimentului
„Gala Voluntarului 2018”.
A fost și anul trecut.
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
17. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Constanţa nr.10/2018 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale
pentru anul 2018.
Dl. Matei Radu Bogdan: O secundă. Aici am eu niște obiecțiuni și întrebări, de fapt.
Dintre tarife, cel de folosire temporară a spațiului, de fapt un capitol dintre tarife,
mi se pare că este mult prea mare și exclude o categorie foarte mare din publicul vizat
de fapt. De 1500, respectiv 1600 de lei/oră, sau 5500, respectiv 6500 lei/zi.
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Mi se pare că excludem fix micile asociații de elevi sau studenți care ar putea
folosi. Înțeleg că, de fapt, problema este una de natură juridică, dar tocmai de aceea
aș vrea să căutăm o soluție.
Dna.Belu Mariana: Aș vrea să vă răspund. Aceste tarife au fost stabilite conform
raportului de evaluare, colegii mei nu le-au modificat.
În ceea ce privește asociațiile elevilor, studenților, care sunt asociații de utilitate
publică, există Codul Civil.
Mai devreme am votat 2 proiecte de hotărâri conform cărora le acordăm în
folosință gratuită pentru o perioadă limitată, pe perioada desfășurării evenimentului în
folosință gratuită.
Știu ce vreți să spuneți. De ce nu am spus că sunt scutiți?
Deoarece nu numai Asociația Elevilor poate să beneficieze, ci orice asociație
sau fundație care este de utilitate publică. Fiți convins că în momentul în care va veni
Asociația Elevilor, Asociația Studenților, poate mai sunt și alte asociații de utilitate
publică, potrivit legii, atât art.124 din Legea nr.215/2001, a administrației publice
locale spune acest lucru cât și Codul Civil.
Dl. Matei Radu Bogdan: Așa este, dar asociații de utilitate publică sunt foarte puține
și asociațiile informale, care nu sunt constituite ca asociații de elevi, ”O grupare de
elevi pasionați de filme franțuzești din anii 60”, să zicem, care nu sunt constituiți nici
măcar ca asociație.
Dna.Belu Mariana: Nu se aude deloc.
Dl. Matei Radu Bogdan: Este mai bine?
Dna.Belu Mariana: Da.
Dl. Matei Radu Bogdan: Să zicem o asociație informală de elevi: ”Pasionații de
filme franțuzești din anii 60” care nu sunt constituiți nici măcar într-o asociație din
punct de vedere juridic. Cu atât mai puțin asociație de utilitate publică.
Dna.Belu Mariana: Stați puțin. Vorbiți despre o asociație?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu, nu o asociație. Vine o clasă de elevi și dorește să facă
un eveniment. O școală.
Dl. Matei Radu Bogdan: O grupare de elevi.
Dna.Belu Mariana: Vă explic. Vă dau răspunsul.
Legea spune ” asociații, fundații de utilitate publică sau servicii publice”.
O școală este, dacă vreți în sensul larg, un serviciul public de învățământ.
Fiți convins că, dacă o școală va veni cu un proiect, noi o să dezbatem un
proiect de hotărâre.
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Dl.Palaz Claudiu Iorga: Dar, dumneavoastră credeți că noi nu am fi de acord să
intrăm în consiliu și să dăm gratuit? Că nu înțeleg unde este problema.
Dna.Belu Mariana: Oricum vom avea o hotărâre.
Dl. Matei Radu Bogdan: Nu este vorba despre gratuitate.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Așa este expertiza, tarifele nu le-am stabilit noi!
Numai puțin, valorile și cheltuielile stabilite pentru monstrul acesta pentru care
ne certăm și pentru cel din centru, când au fost făcute prost proiectele, cum au fost sau
ce au gândit cei de dinainte, acestea sunt!
Nimeni nu își bagă pielea la saramură, să facă un alt calcul, să dăm prețurile
mai mici. Nu este vina noastră, avem varianta în care să găsim și să mergem pe
propunerile care spuneți acum, prin hotărâre de consiliu, să le dăm gratuit oamenilor,
sau să blocăm total.
Dl. Matei Radu Bogdan: În nici un caz. Nu aș îndrăzni să propun o soluție așa pe
genunchi, să dăm gratuitate. Doar voiam să rog departamentul juridic să caute o
soluție tehnică.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu este. Este o expertiză.
Credeți dumneavoastră că am fi vrut să facem o expertiză cu o valoare mare
încât să ținem spațiile neînchiriate?
Dl. Matei Radu Bogdan: Dar dacă, spre exemplu, așa cum mă gândesc eu, curățenia,
în loc să o facă Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” , curățenia
o facem noi? Nu scad cheltuielile?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Cine?
Dna.Belu Mariana: Cine, noi?
Dl. Matei Radu Bogdan: Consiliul Județean Constanța sau alt departament
al Consiliului Județean Constanța. Nu scad costurile fixe?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Noi, cine?
Dl. Matei Radu Bogdan: Expertiza nu o să aibă alte cifre?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Consiliul Județean Constanța cu oamenii lui? Sau cine?
La ce anume vă referiți?
Dl. Matei Radu Bogdan: În loc de Centrul de Tineret face curățenie Centrul Cultural
Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”, spre exemplu. Sau nu știu. Dau un exemplu
juridic.
Dl. Niculescu George Sergiu: O soluție pentru scăderea costurilor în așa fel încât să
scadă și tarifele. Asta propunem.
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Dna.Belu Mariana:Atunci va trebui să schimbăm modalitatea, managementul, de
acolo, o să intrăm pe o altă procedură. Noi nu putem să stabilim. Există un raport de
evaluare. Categoric.
Dl.Matei Radu Bogdan: Da, dar putem să influențăm noi.
Dna.Belu Mariana: La acest moment raportul de evaluare, aveți dreptate are la bază
cheltuielile efective, de acum.
Dl. Matei Radu Bogdan: Pe care le putem scădea.
Dna.Belu Mariana: Dacă se schimbă modalitatea de management acolo, evident că
vot ieși și alte prețuri. Este cu totul altceva. Cu siguranță, se poate.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Deci, deocamdată, având în vedere raportul acesta, pe acesta
va trebui să îl supunem la vot. Nu putem altă variantă.
Dl.Matei Radu Bogdan: Raportul expertului acreditat de ANEVAR (Asociaţia
Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România) nu este atașat dosarului, nu l-am
văzut.
Dna.Belu Mariana: Poftiți?
Dl.Matei Radu Bogdan: Raportul expertului ANEVAR nu l-am văzut în comisie.
Dna.Belu Mariana: Este. Doriți să îl vedeți? Nu știu de ce nu l-ați văzut pentru că a
existat. Dacă doriți, este aici.
Dl.Matei Radu Bogdan: Nu era atașat dosarului.
Dna.Belu Mariana: A fost doamna director acolo. Doamna Petrachi a fost acolo în
brațe cu raportul. Nu știu de ce nu l-ați văzut.
Dl.Matei Radu Bogdan: Nu era cu raportul prezent, dar mi-a explicat procedura prin
care s-a ajuns la aceste sume, și am înțeles procedura. Voiam doar să căutăm o soluție
să micșorăm prețurile pentru că, din punct de vedere practic, orice ați spune, am
exclus o categorie socială.
Dna.Belu Mariana: Asta este altceva.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Eu vă înțeleg, dar la ora aceasta, singura variantă este
expertiza pe care o avem.
Eu trebuie să supun la vot, pentru că așa este corect, ca să intrăm odată cu
aceste taxe.
Dl.Matei Radu Bogdan: Din păcate, grupul PNL o să se abțină pentru că acele 2 taxe
ni se par prea mari.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Bine, trebuie să supunem la vot.
17. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.6 din Hotărârea Consiliului
Judeţean Constanţa nr.10/2018 privind stabilirea unor tarife, taxe şi taxe speciale
pentru anul 2018.
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- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 20 voturi pentru, 10 abțineri.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii ale principalelor produse
agricole, precum şi a preţului mediu/tonă de iarbă (masa verde) obţinută de pe pajişte,
la nivelul judeţului Constanţa, pentru anul 2019.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al
judeţului Constanţa în domeniul privat al judeţului Constanţa şi desfiinţarea acestora
prin demolare.
- Cine este pentru? Are avize?
Dna.Belu Mariana: Da, are.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
- Cine este pentru?Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru. Știu eu încă una care nu are avizul comisiei de
Buget-Finanțe. Și aș vrea să vă văd poziția.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
20. Proiect de hotărâre privind
îndreptarea unor erori materiale din
HCJ nr.138/27.04.2018, privind însuşirea în domeniul public al judeţului Constanţa
a bunurilor imobile – construcţii „Centre de prevenţie, tratament medical primar
şi puncte de salvamar din zona litorală a judeţului Constanţa”.
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
21. Proiect de hotărâre privind însuşirea în domeniul public al judeţului Constanţa a
unor bunuri imobile.
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
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Dl.Palaz Claudiu Iorga:
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
23. Proiect de hotărâre privind numirea directorului general interimar de la Complexul
Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
24. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul
2018, pentru Muzeul de Artă Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
25. Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiţii, pe anul 2018, pentru
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dl.Crușoveanu Marian: O secundă, domnule vicepreședinte. Voiam să întreb dacă
este în sală cineva de la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa?
Domnul director, presupun.
Am observat în lista dumneavoastră de investiții că renunțați la achiziționarea
unui buldoescavator în valoare de 200.000 de ron și doriți să transferați acei 200.000
de ron pentru achiziționarea a 4 containere.
Vreau să vă întreb cum ați ajuns la această sumă? Aveți un studiu de piață?
4 containere 200.000 de ron? 4 bucăți?
Vă reamintesc că acum câteva ședințe am avut un proiect de hotărâre în care
toată aprobarea unui program județean tot de tip container sau făcut niște toalete care,
cel mai scump ajungea undeva pe la 5.500 de euro. Cel mai mare container dotat cu 8
cabine.
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Dumneavoastră, din câte am văzut în expunerea de motive, la unele dintre
aceste containere nu doriți nici un fel de dotare pentru că le veți folosi ca și magazii.
Cum poate să coste o magazie, fără nici un fel de dotare 11.000 de euro?
Ce treabă are ceea ce depozitați acolo cu valoarea achiziției?
Dna.Belu Mariana: Dați-i microfonul să poată să explice.
Dl. Colesniuc Sorin Marcel: Avem nevoie de aceste containere pe șantierele unde se
desfășoară cercetări arheologice. Apar deseori obiecte de foarte mare valoare, și vă
dau doar două exemple: avem un obiect expus acum la Baia Mare, în valoare de
80.000 de euro. Este vorba despre Cadranul Solar descoperit în anul 1970 la
Cumpăna. O altă statuetă o avem acum la Roma evaluată la 120.000 de euro.
Pe noi ne interesează în primul rând securitatea acestor obiecte pe care le
descoperim. Le luăm din venituri proprii, nu împovărăm bugetul consiliului județean.
Dl.Crușoveanu Marian: Chiar dacă sunt venituri proprii, sunteți tot o societate
comercială, sunt bani publici.
Dl.Colesniuc Sorin Marcel: Trebuie să asigurăm securitatea acestor bunuri de
patrimoniu.
Dl.Crușoveanu Marian: Cum?
Dl.Colesniuc Sorin Marcel: Îl am lângă mine pe colegul care a făcut referatul. Vă
poate da mai multe explicații. Este cel care are nevoie de un container pe șantierul
unde desfășoară cercetări arheologice.
Dl.Gabriel Talmațchi: Bună ziua. Mă numesc Gabriel Talmațchi de la Muzeul de
Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa.
Sunt mai multe considerente legate de aceste 4 containere.
În primul rând, la începutul anului viitor sau în cursul anului viitor va începe
procesul de restaurare a clădirii muzeului și a altor ansamble. În interiorul instituției,
în depozite, sunt foarte multe bunuri de patrimoniu de valoare excepțională.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Domnule inginer, numai puțin, că deja stăm la povești.
Lucrurile sunt simple: De ce containerele acestea costă mai mult? Eu asta înțeleg.
Asta trebuie să ne spuneți, nu altceva. Utilitatea nu o contestă nimeni.
Dl.Crușoveanu Marian: Valoarea containerelor? Nu contest oportunitatea.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Că nu înțeleg. Nu contest. Au sistem antifurt? Sunt făcute
din oțel inoxidabil?
Dl.Crușoveanu Marian: Antifoc? Din ce sunt?
Dl.Gabriel Talmațchi: Sistem antifurt, sistem de aer condiționat, trebuie să păstrăm o
temperatură constantă, o anumită lumină. Nu sunt chestiuni lăsate la voia întâmplării.
Dna.Belu Mariana: Este o chestiune de dotare.
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Dl.Palaz Claudiu Iorga: Asta spuneți. Probabil, încearcă să explice dotările care sunt
în container pentru păstrarea obiectelor.
Dl.Crușoveanu Marian: Păi nu, grupul sanitar acela, care costă 5.500 de euro, are aer
condiționat, are încâlzire, are boiler. Vă asigur că este mult mai scump decât acesta.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Domnule consilier, problema este că domnul de exprimă
destul de greu, scuzați-mă. Încearcă să explice condițiile de depozitare ale obiecte sunt
cu totul și cu totul altele decât ale unei toalete. Asta încearcă să spună. Probabil că
ceea ce are acolo. Și încă ceva, dacă hotărăște și dacă a făcut o infracțiune, răspunde!
Se duc la pușcărie. Este simplu!
Dl.Gabriel Talmațchi: Sumele sunt estimative.
Dl.Crușoveanu Marian: Aveți o cercetare de piață? Vă întreb?
Dl.Gabriel Talmațchi: De la noi de la departament știu că da. Așa au ajuns sumele
Dl.Crușoveanu Marian: Cercetare de piață. Vreau să îmi puneți și mie la dispoziție o
cercetare de piață.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Domnule consilier!
Dl.Crușoveanu Marian: Păi cum sunt estimative? Eu vă cred, dar un aer condiționat
dublează prețul containerului?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Domnule consilier, se duc. Știu drumul. La colegul
dumneavoastră de peste drum, de aici. Acela care o face pe cowboy-ul.
Dl.Crușoveanu Marian: 11.000 de euro un container ca să depozitezi niște lucruri în
el? Înțeleg că are nevoie de aer condiționat. De 5 aparate de aer condiționat.
Un aparat de aer condiționat costă 300 de euro.
Dna.Belu Mariana: Instalații de climatizare, mai sofisticate.
Dl.Crușoveanu Marian: Și dezumidificare, probabil.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Deci, supunem la vot proiectul în ansamblu, dacă sunteți de
acord.
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dna.Belu Mariana: 20 voturi pentru și 10 abțineri.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Cu o rugăminte. Să pună la dispoziție documentele pe care
le-a cerut domnul consilier. Nu are legătură supunerea la vot cu ceea ce a solicitat.
Vă mulțumesc.
26. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei
de investiţii, pe anul 2018 pentru Teatrul de Stat Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
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Dl.Palaz Claudiu Iorga:
27. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, a Listei
de investiţii şi a Programului de evenimente culturale, pe anul 2018, pentru Centrul
Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T.Burada”.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
28. 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? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
29. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei
de investiţii pe anul 2018 pentru Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli
pe anul 2018 pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Delfinul” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
31. 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 anul 2018.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna.Belu Mariana: Nu are avizul Comisiei de specialitate Buget Finanțe, domnule
consilier.
Dl. Donțu Gheorghe: Cine?
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Dna.Belu Mariana: Acest proiect. Îl are sau nu îl are?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Repartiția pe sume defalcate pentru primării.
Dl.Crușoveanu Marian: Nu știu. Eu știu că are semnăturile comisiei acelea.
Dna.Belu Mariana: Nu, este vorba despre Comisia de Buget Finanțe.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Doamna Secretar încearcă să vă spună că la acest proiect,
chiar dacă nu are aviz, ați votat ”pentru” și la celelalte proiecte, care nu aveau aviz ați
votat „contra”.
Dna.Belu Mariana: Nu, ca să fim consecvenți.
Dl.Crușoveanu Marian: Am să vă și explic și de ce, domnule Palaz.
Dna.Belu Mariana: Are avizul comisiei constituită din reprezentanții formațiunilor
politice.
Dl.Crușoveanu Marian: Vedeți, doamnă. Este suficient.
Dna.Belu Mariana: Dar acesta nu poate să înlocuiască un aviz al Comisiei de
specialitate de Buget Finanțe.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Acum discutăm ca un profesionist, care sunt! Și trebuie să
vă spunem că vă trebuia avizul. Și ați votat altfel.
Dl.Crușoveanu Marian: Este o diferență. La alte proiecte nimeni nu a văzut o pagină
din raport, pe când aici, unde și dumneavoastră sunteți membru domnule Palaz, toată
lumea a luat cunoștință de proiectele depuse de u.a.t.-uri, le-a analizat, și s-au acordat
aceste sume.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Vorbim de aviz. Este sau nu este avizul?
Dl.Moldovanu Vasile : Cred că ar trebui să nu mai discutăm atât despre aceste
lucruri.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Exact. Discuția a fost alta. Discuția a fost în sensul că ar
trebui să fim consecvenți și să nu ne proptim chiar într-o hârtie.
Dl.Crușoveanu Marian: Nu este aceiași situație.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Aici ați votat ”pentru”, că avem interes. Toți.
Dl.Crușoveanu Marian: Acolo, 4 membri ai acelei comisii de analiză care
repartizează fondurile în funcție de acele proiecte, le-au văzut, le-au aprobat, au
semnat. Pe când la celelalte nu a văzut nimeni documentația.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Are aviz?
Dl.Crușoveanu Marian: Poftim?
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Are aviz?
Dl.Crușoveanu Marian: V-am spus că este o mică, mare diferență.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu, are aviz? Este simplu. Hârtia? Are aviz?
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Dl.Crușoveanu Marian: Retrageți-l, domnule, dacă vreți de pe ordinea de zi.
Propuneți dumneavoastră soluția, atunci.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu. Asta apropos că măsurăm cu 2 unități.
Dl.Crușoveanu Marian: Nu, v-am spus că este o diferență.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Bine, trecem mai departe.
Dna.Belu Mariana: Este o diferență și aș vrea să înțelegeți.
Dl.Crușoveanu Marian: Vedeți, este o diferență, doamna Secretar.
Dna.Belu Mariana:Nu, nu este o diferență. Dacă mergem pe procedură, nu este o
diferență.
Dl.Crușoveanu Marian: Ba da, este o diferență, pentru că eu nu am văzut nici măcar
câte pagini are raportul acela la comisiile de specialitate.
Dna.Belu Mariana: Am înțeles.
Dl.Crușoveanu Marian: Pe când la acest proiect s-au analizat absolut toate
documentele, toate solicitările u.a.t.-urilor către această comisie. Au fost analizate și
au fost finanțate, să zic așa, proiectele. Am avut ce analiza și ce finanța.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Haideți să trecem acum peste. Deci s-a votat proiectul de
după ce l-am votat. Oricum este votat proiectul. Voiam altceva să vă spun.
Mi-a atras o colegă atenția. Am sărit cumva peste proiectul 24? Proiect de
hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2018, pentru
Muzeul de Artă Constanţa.
Dna.Belu Mariana: Nu, a fost votat.
Dl.Crușoveanu Marian: Nu, a fost.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: S-a aprobat.
Dna.Belu Mariana: Dar această documentație, dacă este să discutăm pe procedură,
nu a ajuns la funcționarii care își pun semnăturile pe această hotărâre.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Doamna Secretar, acum au votat. Este bine că se înțelege și
este bine să fim consecvenți în abordare.
Dl.Crușoveanu Marian: Da, noi avem încredere în reprezentanții noștrii din comisie,
da. În reprezentantul nostru. Noi avem încredere în el.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Când ne convine, este bine. Când nu ne convine, nu este
bine.
Dl.Crușoveanu Marian: Nu, dacă un coleg îmi spune că a citit și își asumă decizia,
da, merg cu el și îmi asum împreună cu el. Nu știu dacă și dumneavoastră vă asumați
același lucru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
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32. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului judeţean Constanţa
pentru trimestrul III al anului 2018.
Dl. Moldovanu Vasile: Luați-i microfonul, domnule! Haideți domnule, să nu tot
atâtea comentarii!
Dna. Belu Mariana: Domnule consilier!
Dl.Crușoveanu Marian: Domnule, dacă nu ai răbdare, du-te domnule și vezi-ți de
treabă!
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Nu, nu. Stați puțin! Domnule, domnule, stați puțin! Haideți,
vă rog mult de tot!
Dl.Crușoveanu Marian: Domnule, aici nu sunteți pe maidan! Dar nu ești pe maidan
aici! Domnule, vezi-ți de atitudinea aceasta de golan!
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Rugămintea mea este, domnule consilier, chiar dacă nu ne
respectăm între noi, dar măcar respectăm pe cei care sunt invitați. Gata! Suntem
politicieni, dar ne facem de râs în ultima clipă. Haideți să mergem mai departe!
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei Bugetului judeţean Constanţa
pentru trimestrul III al anului 2018.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna. Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
33. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului judeţean şi a Listei de investiţii
pe anul 2018.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna. Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Proiectul nr. 34 este retras de pe ordinea de zi.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ordinul
Arhitecţilor din România – Filiala Teritorială Dobrogea şi Consiliul Judeţean
Constanţa pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentului „Bienala de Arhitectură
ba_da 2018”
- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.
Dna. Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Proiectul nr. 36 este retras.
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37. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Şerban
Monica Raluca pentru soţul său Şerban Decebal Marian.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna. Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
38.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru
efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna. Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga:
39. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi cheltuieli şi
modificarea Listei de investiţii pe anul 2018 pentru Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna. Belu Mariana: 30 voturi pentru.

Dl.Palaz Claudiu Iorga:
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Declaraţiei de voinţă între Comunitatea
Autonomă Cantabria din Regatul Spaniei şi Judeţul Constanţa din România, pentru
promovarea relaţiilor de prietenie şi de colaborare.
- Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Dna. Belu Mariana: 30 voturi pentru.
Dl.Palaz Claudiu Iorga: Eu vă mulțumesc pentru ședință. Rămâne cealaltă ședință
care a fost amânată.
Vicepreședinte,
Palaz Claudiu Iorga

Secretar al Județului,
Belu Mariana
Întocmit,
Pîrvu Lidia
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