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PROCES - VERBAL 

Încheiat cu ocazia dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 

Medgidia, din data de 18 februarie 2020, ora 17
00 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 18 februarie 2020, ȋn şedinţă 

ordinară, fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 164/12.02.2020. 

Şedinţa ordinară are loc la sediul Consiliului Local, în sala de şedinţe, incepând cu orele 

17
.00 

şi este publică.  

La şedinţă, din numărul total de 19 consilieri locali, sunt prezenţi 18 consilieri. Lipseşte 

domnul consilier Parpală Florentin .  

Preşedinte de şedinţă este desemnat domnul consilier local Butnaru Marian. 

Participă: primarul, Valentin Vrabie şi domnişoara secretar general al Municipiului 

Medgidia, Geafar Nesrin. 

Sunt invitaţi: dna Prunău Daniela- şef Serviciu A.P.L., doamna Ceauşu Ionela- consilier 

R.C.L.M.P.A., doamna Popa Feza- consilier R.C.L.M.P.A. doamna Ivan Luminiţa – director 

economic PMM, doamna Mihai Lelia Carmen- şef serviciu Buget Contabilitate, domnul 

Tutungiu Nicolae- director Club Sportiv Medgidia, doamna Timaru Cristina- consilier la 

Compartimentul Relaţii Publice şi Presă,  mass-media si cetăţeni. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot procesul-verbal ȋncheiat cu ocazia dezbaterilor 

şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului din data de 30 ianuarie 2020 care se votează 

cu  16 voturi „pentru” şi 2 voturi „ abţinere” ( domnii Trifan Alin Romeo şi Ion Narcis Ion). 

 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu  18 voturi 

„pentru”. 

 

Ordinea de zi cuprinde: 

 

I . PROIECTE  DE  HOTǍRÂRI  privind : 

1.    Aprobarea modificării poziţiei nr. 115 a Anexei numărul 3 la                                                           

procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013.  

                                                                                                             Initiator:Primar, Valentin Vrabie                                                           

2. Aprobarea modificării poziţiei nr. 269 a Anexei numărul 3 la procesul verbal de 

inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013. 

 Initiator:Primar, Valentin Vrabie 

 

3. Aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul 

public al judeţului şi administrarea Consiliului Judeţean Constanţa ȋn domeniul 

public al municipiului Medgidia şi administrarea Consiliului Local Medgidia. 

Initiator:Primar, Valentin Vrabie 
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4. Constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra terenului ȋn suprafaţă de 

1188 mp situat ȋn Medgidia, str. Viilor nr. 22+22A, identificat cadastral cu nr. 

108271, ȋnscris ȋn carte funciară 108271, aflat ȋn domeniul privat al municipiului 

Medgidia, ȋn favoarea Bisericii Penticostale Betleem, ȋn vederea construirii unui 

centru social şi a unei case de rugăciuni. 

                                                                                   Initiator:Primar, Valentin Vrabie 

 

5. Modificarea statului de funcţii al Clubului Sportiv Medgidia. 

                                                                                          Initiator:Primar, Valentin Vrabie 

 

6.  Modificarea Anexei 2 la HCL 100/2019 privind aprobarea Structurii Organizatorice 

şi a statului de funcţii din cadrul aparatului de specialitatea al primarului. 

                                                                                          Initiator:Primar, Valentin Vrabie 

 

7. Aprobarea  listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor tip A.N.L., ȋn municipiul 

Medgidia ȋn anul 2020 

                                                                                         Initiator:Primar, Valentin Vrabie 

 

8. Aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia pentru 

anul 2020 

                                                                                          Initiator:Primar, Valentin Vrabie 

 

9. Aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru 

anul 2020  

                                                                                         Initiator:Primar, Valentin Vrabie 

 

10. Acordarea unui ajutor financiar tânărului Barbu Lucian. 

                                                                                         Initiator:Primar, Valentin Vrabie 

 

 

I . DIVERSE 

 

Se trece la proiectul de hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi privind aprobarea 

modificării poziţiei nr. 115 a Anexei numărul 3 la procesul                                                    

verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013. 
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Domnul preşedinte de şedinţă prezintă documentaţia punctului: avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate, proiectul avizat pentru legalitate de secretarul general al municipiului 

Medgidia. 

Dl. preşedinte de şedinţă: La mapă avem avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate, raportul de specialitate al doamnei Luminiţa Ivan şi avizul de legalitate al 

secretarului general al municipiului Medgidia. Dacă avem discuţii pe acest punct. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 12 de pe ordinea de zi care se votează cu 18 

voturi „pentru”. 

 

Se trece la proiectul de hotărâre nr.13 de pe ordinea de zi privind aprobarea modificării 

poziţiei nr. 269 a Anexei numărul 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 

aprobat prin HCL nr. 31/2013. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă documentaţia punctului: avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate, proiectul avizat pentru legalitate de secretarul general al municipiului 

Medgidia. 

Dl. preşedinte de şedinţă: La mapă avem avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate şi proiectul avizat pentru legalitate al secretarului general al municipiului Medgidia. 

Dacă sunt discuţii pe baza acestui material. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 13 de pe ordinea de zi care se votează cu 18 

voturi „pentru” . 

 

Se trece la proiectul de hotărâre nr. 14 de pe ordinea de zi privind aprobarea formulării 

unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al judeţului şi administrarea 

Consiliului Judeţean Constanţa ȋn domeniul public al municipiului Medgidia şi administrarea 

Consiliului Local Medgidia. 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă documentaţia punctului: avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate, proiectul avizat pentru legalitate de secretarul general al municipiului 

Medgidia. 

Dl. preşedinte de şedinţă: La mapă avem avizele comisiilor de specialitate, avem 

proiectul avizat pentru legalitate de secretarul general al municipiului Medgidia. Dacă sunt 

discuţii pe baza acestui material. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 14 de pe ordinea de zi care se votează cu 18 

voturi „pentru”. 
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Se trece la proiectul de hotărâre nr. 15 de pe ordinea de zi privind constituirea dreptului 

de superficie cu titlu gratuit asupra terenului ȋn suprafaţă de 1188 mp situat ȋn Medgidia, str. 

Viilor nr. 22+22A, identificat cadastral cu nr. 108271, ȋnscris ȋn cartea funciară 108271, aflat ȋn 

domeniul privat al municipiului Medgidia, ȋn favoarea Bisericii Penticostale Betleem, ȋn vederea 

construirii unui centru social şi a unei case de rugăciuni. 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă documentaţia punctului: avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate, proiectul avizat pentru legalitate de secretarul general al municipiului 

Medgidia. 

Dl. preşedinte de şedinţă: La mapă avem proiectul avizat pentru legalitate de doamna 

secretar general, avizele comisiilor de specialitate. Dacă avem discuţii pe baza acestui material. 

Dl. consilier Arslan Ozgun: Este un subiect mai sensibil, este vorba şi de religie. Voiam 

să vă aduc la cunoştinţă că am fost contactat de foarte multe persoane din zona respectivă, şi 

telefonic, am fost şi la faţa locului. In zona respectivă, din 10 case, 7 sunt de musulmani, iar 

dumnealor, cei din zonă, nu prea sunt de acord cu subiectul ăsta. V-aş propune, dacă se poate, să 

facem o analiză mai amplă a subiectului, o dezbatere la faţa locului cu cetăţenii din zonă, să 

vedem dacă chiar este nevoie de această biserică. 

Dl. consilier Menan Samir: De asemenea, am ȋnţeles că ȋn mandatul trecut s-a pus 

problema ca ȋn zona respectivă să se construiască o geamie. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Să nu purtăm discuţii, că nu au rost. Il retrag de pe ordinea 

de zi. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Există o hotărâre ȋn mandatul 2009-2012 prin care 

acest teren a fost pus la dispoziţia... 

Dl. primar Valentin Vrabie: Il retrag de pe ordinea de zi. 

Dra secretar general Geafar Nesrin: Nu a fost pus la dispoziţia nimănui acest teren. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: In vederea construirii unei moschee. 

Dl. consilier Arslan Ozgun: A fost o discuţie. 

Dra secretar general Geafar Nesrin: Au fost discuţii, dar el nu a fost inventariat, a fost 

alipit, de aceea are şi două numere 22 şi 22A. 

Dl. primar Valentin Vrabie: L-am retras de pe ordinea de zi. 

Dl. consilier Butnaru Marian: Din punctul meu de vedere, este bine că aţi stat de vorbă 

cu cetăţenii de acolo, dar dacă ȋn Istanbul există biserică ortodoxă cu ceea ce ȋnseamnă moschee.. 
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Dl. primar Valentin Vrabie: Dar nu punem problema aşa.  

Dl consilier Epure Petre: Să nu continuăm comentariile, că sunt sensibile. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Sunt sensibile. La noi la Medgidia nu trebuie să existe 

astfel de discuţii. 

Proiectul de hotărâre nr. 15 a fost retras de pe ordinea de zi de către iniţiator. 

Se trece la proiectul de hotărâre nr. 16 de pe ordinea de zi privind modificarea statului 

de funcţii al Clubului Sportiv Medgidia. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă documentaţia punctului: avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate, proiectul avizat pentru legalitate de secretarul general al municipiului 

Medgidia. 

Dl. preşedinte de şedinţă: La mapă avem proiectul avizat pentru legalitate de secretarul 

general al municipiului Medgidia, avizele comisiilor de specialitate. Dacă aveţi ȋntrebări pe acest 

subiect. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 16 de pe ordinea de zi care se votează cu 18 

voturi „pentru”. 

 

            Se trece la proiectul de hotărâre nr. 17 de pe ordinea de zi privind modificarea Anexei 

2 la HCL 100/2019 privind aprobarea Structurii Organizatorice şi a statului de funcţii din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă documentaţia punctului: avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate, proiectul avizat pentru legalitate de secretarul general al municipiului 

Medgidia. 

Dl. preşedinte de şedinţă: La mapă avem proiectul avizat pentru legalitate al 

secretarului general al municipiului Medgidia, avizele pozitive ale comisiilor de specialitate. 

Dacă aveţi discuţii pe baza acestui material. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 17 de pe ordinea de zi care se votează cu 18 

voturi „pentru” . 

 

Dl. consilier Epure Petre: Aş avea eu un comentariu de făcut după ce a trecut. Aş ruga 

ca pe viitor, nu mi se pare normal, de fapt sunt doar nişte treceri a unor persoane, fără nicio 

modificare a structurii. Nu mi se pare, ȋnsă,  normal ca ȋntr-o hotărâre să apară şi numele. 
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Dra secretar general Geafar Nesrin: Este obligatoriu ca urmare a noului Cod 

Administrativ. 

Dl. consilier Epure Petre: Si specifică, stipulează? 

Dra secretar general Geafar Nesrin: Da, ni s-a solicitat de la ANFP. 

Dl. consilier Epure Petre: De cine a fost făcut codul ăsta? Atunci ȋnseamnă că ăia care 

fac legile... 

Dra secretar general Geafar Nesrin: Anul trecut am avut o hotărâre de modificare a 

hotărârii 100. 

Dl. consilier Epure Petre: Vreau mâine să ȋmi arăţi exact unde. 

Dra secretar general Geafar Nesrin: Aţi avut la mapă anul trecut. 

Dl. consilier Epure Petre: Si atunci când se dă concurs cum se procedează? 

Dra secretar general Geafar Nesrin: Pentru o bună evidenţă ni s-a solicitat aprobarea ȋn 

Consiliu cu nume şi prenume. 

Dl. consilier Epure Petre: Vreau să ȋmi arăţi mâine actul pe Codul Administrativ. 

Dra secretar general Geafar Nesrin: Am avut aceeaşi discuţie la modificarea HCL 100 

anul trecut. 

 

           Se trece la proiectul de hotărâre nr. 18 de pe ordinea de zi privind aprobarea listei de 

priorităţi pentru repartizarea locuinţelor tip A.N.L. ȋn municipiul Medgidia ȋn anul 2020. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă documentaţia punctului: avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate, proiectul avizat pentru legalitate de secretarul general al municipiului 

Medgidia. 

Dl. preşedinte de şedinţă: La mapă avem proiectul avizat pentru legalitate de secretarul 

general al municipiului Medgidia, avizele pozitive ale comisiilor de specialitate. Dacă aveţi 

comentarii pe acest material. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 18 de pe ordinea de zi care se votează cu 17 

voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere”( doamna consilier Vlădescu Luminiţa). 

 

            Se trece la proiectul de hotărâre nr. 19 de pe ordinea de zi privind aprobarea bugetului 

local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Medgidia pentru anul 2020. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă documentaţia punctului: avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate, proiectul avizat pentru legalitate de secretarul general al municipiului 

Medgidia. 
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Dl. preşedinte de şedinţă: La mapă avem proiectul avizat de legalitate al secretarului 

general al municipiului Medgidia, avizele pozitive ale comisiilor de specialitate. Dacă sunt 

ȋntrebări pe acest material. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Aş avea câteva probleme, domnule primar, faţă de acest 

buget cum l-aţi gândit dumneavoastră, treaba dumneavoastră, sunteţi ordonator de credite, aşa l-

aţi gândit, aşa l-aţi făcut. Câteva mici chestii ȋn interesul cetăţenilor, pentru toţi cetăţenii din 

Medgidia, aş vrea câteva proiecte sau investiţii, din banii pe care ȋi aveţi dumneavoastră de 

investiţii şi din excedentul bugetar, puţini bani, m-aş referi ȋn primul rând la Cimitirul Ortodox. 

Toţi ne ducem pe lumea cealaltă la un moment dat, toţi avem neamuri acolo la care ne ducem şi 

aprindem câte-o lumânare. Aleea care duce ȋn gardul unităţii este, pe o porţiune de 15 metri să 

zic, neasfaltată, nepietruită, cu noroi. Intrând cu maşina ȋn cimitir, cu persoane care se mişcă 

mult mai greu, cu bolnavi, ca să ajungem ȋn cimitir acolo, la cavoul respectiv, nu putem decât să 

intrăm cu faţa şi să dăm cu spatele. Haideţi să trimitem acolo, să investim  3-4 maşini cu piatră, 

sau cu asfalt, să ne ducem cu maşina, să ne ȋntoarcem, să revenim pe alee, e o chestiune simplă. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Domnul consilier, veniţi, arătaţi cum şi se face. Aceasta e o 

lucrare simplă. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Asta am zis şi eu, dar trenează de ani de zile acolo. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Dar eu nu am auzit. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Dacă nu aţi auzit, vă spun eu. Si ştiu şi cei de la cimitir, 

ştiu şi cei de la ADP, numai că nu ştiţi dumneavoastră. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Eu sunt ordonator de credite, aşa e normal. Eu răspund, 

când vine controlul, doar eu răspund. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Toţi le folosim. Pentru 3-4 maşini de piatră. 

Dl. preşedinte de şedinţă: V-am dat voie la un dialog? 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Mă scuzaţi. Stiu că dialogul este constructiv. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Ne ȋnscriem la cuvânt şi suntem mai constructivi. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: O altă problemă la investiţii, aş vrea să rezolvăm odată 

intersecţia de la Dezrobirii cu Independenţei. V-am mai spus-o şi astă vară, prin august, au trecut 

6-7 luni. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Si ce să facem? 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Să punem un semafor.  
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Dl. primar Valentin Vrabie: Nu putem să punem oricum, trebuie să facem un studiu. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Si nu s-a făcut? 

Dl. preşedinte de şedinţă: Aţi ȋncheiat? 

Dra. secretar general Geafar Nesrin: Acesta e punct de diverse. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: E vorba de buget, de investiţii, de banii cetăţenilor. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Aţi spus semafor, altceva? 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Strada Silozului să o facem cu circulaţie ȋn ambele 

sensuri. Sunt lucruri pe care le-am spus, le-am repetat şi faptul că votăm un buget şi aveţi 

investiţii, aveţi dezvoltare trecut, nu mă pricep să citesc toate sumele care sunt ȋn investiţii, dar 

sunt lucruri decente, de bun-simţ pentru toţi cetăţenii. V-am spus de 1 an de zile. E simplu de 

băgat ȋn investiţii. Nu am făcut eu bugetul, nu am prevăzut aşa ceva, dar ca amendamente să zic 

sau eu ştiu, nişte chestii minore pe care dumneavoastră puteţi să le faceţi. Toţi cetăţenii ne 

folosim de aceste lucruri, nu numai o parte. Cam atât am avut de spus. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Pentru lucrurile astea trebuiesc proiecte. Nu există un 

proiect nici pentru semaforizare, nici pentru sensul unic, dacă mai trebuiesc făcute investiţii. Eu 

nu mă pricep, ştiţi că de fiecare dată apelez la specialişti. Suntem ȋn procedură de contractare a 

unei firme specializate pentru studiu de trafic ȋn zona Balada. Iar problema aceasta pe Silozului e 

o problemă nouă pe care o să o abordăm. 

Dl. consilier Epure Petre: La Silozului e clar că trebuie, dacă se duce pe sens dublu, eu 

trec ȋn fiecare zi de 3, 4 ori pe acolo. Problema este la trecerea de pietoni, acolo este singura 

soluţie. Fie se va merge cu un semafor mai ȋncoace şi vor fi eliminate trecerile care se duc spre 

blocuri, că şi acelea frânează circulaţia, dar paradoxal acum a ȋnceput şi pe pod să se facă coadă 

ȋn zilele pline. Si atunci dacă se pune un semafor acolo, se duce coada pe pod, ceea ce e mult mai 

periculos.  

Dl. primar Valentin Vrabie: De asta zic, trebuie un studiu. 

Dl. consilier Epure Petre: Adică ȋn momentul de faţă, exceptând această zonă, acolo 

ȋntr-adevăr e problema, intersecţia cu Dezrobirii. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Dezrobirii cu Independenţei.  

Dl. primar Valentin Vrabie: Până la balada, zona balada. 

Dl. consilier Epure Petre: Medgidia chiar a fost un pionier pe sensuri unice. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Taxă de mediu şi rezolvăm problema. 
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Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Eu trec de 5 ori pe zi. La Dezrobirii acolo dacă treceţi la 

ora 8, la 12 şi la 4, staţi un sfert de oră să ieşiţi de pe Dezrobirii. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Aşa este. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Le discutăm la diverse? 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Eu vorbesc de investiţii, de buget, de bani, că aici e 

vorba de bani. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Am câteva obiecţiuni legate o dată de formă şi o 

dată de fond. Problemele de fond sunt următoarele: la Poliţia Locală nu avem buget. 

Dumneavoastră, doamna director economic, trebuia să veniţi ȋn Consiliul Local, sau Poliţia 

Locală şi cu avizul dumneavoastră, cu buget pe Poliţia Locală, pentru că Poliţia Locală are ca 

venit subvenţie din partea bugetului local, iar ei trebuie să vină cu buget. Pentru prima dată, noi 

nu avem cunoştiinţă asupra modului ȋn care au fost propuse cheltuielile bugetare pe Poliţia 

Locală şi ce ȋnseamnă lucrul ăsta?  

Dl. primar Valentin Vrabie: Anul trecut nu a fost la fel? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Imediat, a avut o anexă, o anexă ȋn care erau 

distribuite cheltuielile pe categorii de cheltuieli. Anul ăsta nu există nimic. Este exact aceeaşi 

situaţie cu cea a Clubului Sportiv din primul an de funcţionare şi al doilea an când nu a avut 

buget, fiind persoană juridică de drept public. Atenţie foarte mare că ȋi puneţi ȋn dificultate şi pe 

oamenii care vor semna acolo, pentru că nu semnează cu buget aprobat ȋn Consiliul Local. Asta e 

o problemă pe care am ridicat-o. Pe de altă parte, raportul dumneavoastră de specialitate, al 

Direcţiei Economice, ȋn primul rând invocă Legea 215 care a fost abrogată, deci legea pe care 

funcţionează acum este Codul Administrativ, asta este de formă, dar este importantă şi, cu toate 

astea, tot legat de Codul Administrativ, vreau să vă spun că niciun raport de specialitate al 

Direcţiei Economice nu este ȋn conformitate cu solicitările Codului Administrativ. 

Dumneavoastră nu sunteţi primar să propuneţi, dumneavoastră trebuie să susţineţi. 

Dl. primar Valentin Vrabie:  Prin semnătură se suţine, doamnă! 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu, să scrie că susţine legalitatea. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Scrie undeva? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Da, scrie ȋn Codul Administrativ. Dacă vreţi, vă 

dau articolul, dar... 

Dl. primar Valentin Vrabie: Doamnă, spuneţi că susţineţi! Susţineţi, nu? 

Dna director economic Ivan Luminiţa:  Bineȋnţeles, din moment ce am semnat! 
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Dl. primar Valentin Vrabie: Să ȋnregistreze că susţine. Gata, doamnă, se susţine! 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Ok, dacă ȋl susţine, e ȋn regulă! 

Dl. primar Valentin Vrabie: Se ȋnregistrează ȋn procesul-verbal că se susţine. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Cu atât mai bine. De aceea am şi ridicat problema. 

Pe de altă parte, la buget ca ȋn alţi ani, nu am avut spre aprobare o listă de dotări. In lista de 

dotări intră, eventual, orice achiziţie de mijloace fixe. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Nu avem mijloace fixe, doamnă! 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu aveţi nicio dotare, propunere ȋn buget pentru 

anul respectiv? 

Dl. primar Valentin Vrabie: Nu. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu ştiu, am ȋntrebat! Nu aveţi nicio consemnare ȋn 

acest sens. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Dacă nu este, ȋnseamnă că nu există. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Domnul primar! 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Da, dar lăsaţi-mă să ȋmi spun părerea! 

Dl. preşedinte de şedinţă: Nu vă mai ȋntrerupe nimeni, vă promit eu! 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Voiam, pe de altă parte, să pun câteva ȋntrebări 

legat de faptul că nu ştiu dacă aţi alocat pentru situaţii de urgenţă sume pentru că, aţi văzut, chiar 

astăzi am avut o situaţie ȋn oraş... 

Dna director economic Ivan Luminiţa:  Nu avem. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Se pun ȋntrebările şi apoi se răspunde. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Pe de altă parte, voiam să vă ȋntreb unde aţi 

ȋnregistrat taxa de habitat şi care este suma pe care aţi previzionat-o, că nu am găsit-o? 

Dna director economic Ivan Luminiţa:  Taxa de deşeuri. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa:  Taxa de deşeuri. Totodată, ȋn stârşit, pot să spun 

şi ceva pozitiv, foarte bine că poate reuşim să terminăm construcţia bisericii de la spital, am 

văzut că s-au alocat 3 milioane de lei pentru biserici şi, de asemenea, poate reuşim ȋn astea 3 

luni.. 
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Dl. primar Valentin Vrabie: 4. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: 4, câte or fi,  să facem, că aţi alocat 2 milioane de 

lei pentru locurile de joacă, lucru care a lipsit ȋn aceşti ani. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Am plătit datorii, doamnă, ȋn perioada asta. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Aţi avut datorii 3 milioane, nu intrăm ȋn 

amănunte. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Din urmă, din anii anteriori. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu vreau să intru ȋn polemică. Acum vă felicitam, 

dar nu aţi sesizat. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Da, nu am priceput. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Pe de altă parte, constat că sunt diferenţe privind 

modul ȋn care s-au alocat banii, dar ăsta e dreptul dumneavoastră, dar este şi dreptul nostru să vă 

spunem opinia. De exemplu, pe iluminat aveţi 9 200 000. Aici am şi eu aşa o oarecare durere, 

sau cum vreţi dumneavoastră, salubrizarea 9 200 000, pe iluminat public 2 milioane, pe cultură şi 

recreere 7 400 000, iar la spaţii verzi, unde avem 40 ha, 2 500 000 ca şi ȋn anii precedenţi, la 

ȋntreţinere infrastructură 1 milion de lei şi la cheltuieli materiale la asistenţă socială 649. E un 

năduf al meu pe care voiam să vi-l spun. Si totodată, aş vrea să vă spun că, pentru prima dată, 

există o lipsă de transparenţă ȋn modul ȋn care s-a fundamentat şi s-a prezentat acest buget ȋn 

Consiliul Local, ȋn relaţia cu noi, cu comisia Buget-Finante, sunt cheltuieli de natură materială şi 

venituri asupra cărora nu avem o explicaţie, era bine dacă ştiam ce reprezintă, măcar aşa că 

suntem consilieri locali. Pe de altă parte, am constatat... 

Dl. primar Valentin Vrabie: Vorbiţi ȋn numele dumneavoastră, doamnă! 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Da, ȋn numele meu! Era bine să ştiu. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Poate unii au ȋnţeles. Mă gândesc că unii mai ȋnţeleg. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu, nu au cum, pentru că nu sunt ȋn comisia 

Buget. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Am zis că poate unii mai ȋnţeleg. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Dacă eu, care sunt ȋn comisia buget-finanţe, unde 

am bugetul la dispoziţie, nu am ȋnţeles, presupun că ceilalţi colegi... 

Dl. primar Valentin Vrabie: Inseamnă că aveţi o problemă dacă nu aţi ȋnţeles. 
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Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Da, nu am nicio problemă. S-ar putea să vă daţi 

seama că nu am nicio problemă mai târziu. Pe de altă parte, aş vrea să vă mai spun următorul 

lucru: cheltuielile, şi aici e iar o altă situaţie pe care am ȋntâlnit-o prima dată ȋn mandatul ăsta, 

cheltuielile bugetare au fost distribuite ȋn primele două trimestre mai mult, iar ȋn următoarele 

aproape deloc. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Pot să vă dau o explicaţie? Mai aveţi de spus? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Da. Pentru viitorul mandat s-ar putea să lăsăm 

zero lei. Aşa se vede acolo, dar aştept explicaţia. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Vedeţi că aveţi o problemă cu ȋnţelesul? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Am ȋnţeles, eu am văzut cifre, eu citesc cifre. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Nu aţi ȋnţeles. 

 Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Aveţi sume. O să le prezint eventual, pe 

facebook, aşa cum sunt prezentate. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Cum nu ştiţi dumneavoastră, dacă le prezentaţi... 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Domnul primar, vă rog să nu jigniţi. Dacă vreau 

să jignesc şi eu, pot să intru ȋn amănunte, dar nu vreau să ajungem să ne jignim, vreau doar să 

ridic nişte probleme asupra cărora era bine să avem nişte răspunsuri, pentru că suntem ȋntr-o 

colaborare, totuşi. Aceste ȋntrebări le au şi oamenii, să nu credeţi că vin numai de la mine. Chiar 

credeţi-mă! 

Dl. primar Valentin Vrabie: Oamenii nu cunosc contabilitate, dumneavoastră 

cunoaşteţi. 

 Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Eu nu am vorbit de contabilitate, am vorbit de 

repartizarea sumelor ȋn buget. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Mai aveţi de spus? ca să vă răspund şi eu. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Să ştiţi că dacă aţi avut intenţia să mă ȋntrerupeţi 

ca să mă ȋncurcaţi, nu m-aţi ȋncurcat.  

Dl. primar Valentin Vrabie: Vă rog, continuaţi. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Cred că am spus lucruri serioase. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Foarte serioase. 
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Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Poliţia Locală nu are buget aprobat ȋn Consiliul 

Local şi asta va fi o mare problemă pentru Poliţia Locală şi cei care vor semna acolo şi este 

foarte important să ştiţi lucrul acesta. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Ordonatorul de credite răspunde. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Dumneavoastră nu aveţi problemă că o să le daţi 

banii, iar ei nu vor putea să ȋi cheltuie. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Dar nu plângeţi de mila lor. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Sau dacă ȋi cheltuiesc, intră pe cheltuieli nelegale. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Răspund alţii. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Vă pun ȋntrebari, domnul primar. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Acum pot să vă răspund? 

Dl. preşedinte de şedinţă: Spuneţi. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Cu alocarea sumelor pe primul şi al doilea trimestru se 

datorează faptului, dacă urmăreaţi şi dacă vă pricepeţi, cu veniturile. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu există corelare cu veniturile. 

Dl. primar Valentin Vrabie: In primul trimestru avem o sumă...  

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Am văzut. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Despre aia e vorba. 

 Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: aceea din Hotărârea de Guvern.  

Dl. primar Valentin Vrabie: Aţi ȋnţeles. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu mă refer numai la aia. Dar nu intrăm ȋn 

amănunte. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Dar nu ȋnseamnă că se cheltuie banii. Se pot distribui 

pentru trimestrele următoare. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Eu doar am atenţionat că nu sunt distribuiţi decât 

ȋn primele două trimestre. 
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Dl. primar Valentin Vrabie: Pentru că aşa sunt veniturile, dar asta nu ȋnseamnă că se 

cheltuie banii, doamnă, ȋn primul trimestru, pentru că nu ai timp fizic. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: O să vă arăt că sunt veniturile pe 4 trimestre şi 

cheltuieli pe 2 trimestre. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Veniturile sunt pe un trimestru mai mari, pe primul 

trimestru cele mai mari. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Domnul primar, chiar mă pricep. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Se pare că nu vă pricepeţi. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Doamna Ivan, aveţi 2 ȋntrebări. 

Dl. consilier Ion Narcis-Ion: E an electoral. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu este deloc electoral, chiar spun lucruri 

importante. 

Dl. consilier Ion Narcis-Ion: E an electoral pentru cheltuieli. E simplu. 

Dna director economic Ivan Luminiţa:  Pentru situaţii de urgenţă nu avem deocamdată 

alocări, alea sunt nişte condiţii speciale, acum s-a modificat legislaţia. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Oricum trebuie hotărâre de Consiliu, oricum trebuie să 

intre prin Consiliu. 

Dna director economic Ivan Luminiţa:  Iar taxa de deşeuri o aveţi ȋn referat. 3 060 500, 

aia este taxa specială de deşeuri, mai jos un pic. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: La taxe speciale? 

Dna director economic Ivan Luminiţa:  Da, la taxe speciale, că aşa am ȋncadrat-o de la 

ȋnceput. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Si asta intră plus 9 milioane la alocare la 

salubrizare? 

Dna director economic Ivan Luminiţa: Incasăm 3 milioane şi pe diferenţă, dacă 

ȋncasăm toţi banii, dacă nu, nu este plus. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Am ȋnţeles, diferenţa din buget. 

Dna director economic Ivan Luminiţa: Toţi banii sunt 9, din ăia ȋncasăm ceva şi pe 

diferenţă plătim din.. 
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Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Da, am ȋnţeles. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Eu am o problemă. Doamna Ivan, eu am mai spus-o şi nu 

vreau să mă repet, dar o mai spun. Nu ştiu mandatul următor cine mai e pe aici, eu, 

dumneavoastră, dar o problemă cu ceea ce ȋnseamnă bugetul, dacă o luăm după Ordonanţă şi 

după hotărârea de Consiliu pentru ȋnfiinţarea Poliţiei Locale, eu am spus-o şi e ultima oară când 

o repet, noi mergem 2 ȋntr-unul. Bugetul ȋl avem ȋntocmit ca direcţie ȋn aparatul de specialitate al 

primarului şi, ca şi organizare, avem statut juridic. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Când va veni auditul Curţii de Conturi, eu o să solicit să ne 

dea măsură, ca să avem un temei, că unii spun aşa, unii spun aşa. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Domnule primar, nu e atât de greu să ne uităm ȋn legislaţie. 

Dl. consilier Epure Petre: Dar se pare că se va modifica legislaţia şi se va trece 

inclusiv.. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Sunt mai multe opinii şi atunci, dacă ne dă măsură Curtea 

de Conturi, facem cum spune Curtea de Conturi. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Nu mai ştiu acum articolele, dar vă spun clar că scrie aşa: ȋn 

Direcţia de Poliţie Locală, ȋn subordinea aparatului de specialitate al primarului, care nu are 

personalitate juridică, i se ȋntocmeşte bugetul exact cum este prins aici şi ceea ce ȋnseamnă prin 

hotărâre de Consiliu, care are personalitate juridică. Si cu asta am ȋncheiat. Mai sunt ȋntrebări? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Doamna Ivan, dar de ce nu aţi vrut să faceţi buget 

la Poliţia Locală? 

Dna director economic Ivan Luminiţa: Dar nu e pe vrute aici, doamnă! 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Dar nu aţi vrut, că ştiţi... 

Dl. primar Valentin Vrabie: Dar de ce vă adresaţi, doamnă, eu sunt ordonator de 

credite, adresaţi-vă mie! 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Eu am ȋnţeles că dânsa nu a vrut. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Cu cine aţi vorbit dumneavoastră? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Aşa... 

Dl. primar Valentin Vrabie: Aveţi problema asta cu doamna Ivan şi vă stă pe suflet. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Pentru că a făcut foarte multe... 
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Dl. primar Valentin Vrabie: Dar o să scăpaţi de dumneaei cât de curând. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Poate scăpăm reciproc unii de alţii. 

Dl. consilier Rotaru Ion-Aurel: Se pensionează? Felicitări! 

Dl. primar Valentin Vrabie: Nu, o să scăpaţi de dumneaei cât de curând. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Iese la pensie. Felicitări! Dacă mai sunt probleme... 

Dl. primar Valentin Vrabie: Of-ul ăsta, o să scăpaţi de el. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Dar nu e of, o să fie şi of-ul oraşului. Aşa cum 

credeţi că nu ştiu eu lucruri, o să vedeţi că am dreptate. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Cu toate reclamaţiile pe care le-aţi făcut, niciodată nu aţi 

avut dreptate. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Domnul primar, nu ȋncepem din nou cu dispute de 

genul ăsta pe care vi le-am explicat de 1000 de ori. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Domnul primar, la diverse vă dau cuvântul cât doriţi. Cât 

doriţi dumneavoastră, jumătate de oră. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: E o discuţie serioasă de buget, cred că merită un 

buget al oraşului discuţie. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Merită, aveţi dreptate. La buget mai aveţi ceva? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu, mulţumesc! 

Dl. preşedinte de şedinţă: Mai sunt intervenţii la buget? Nu. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 19 de pe ordinea de zi care se votează cu 17 

voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” (doamna consilier Vlădescu Luminiţa). 

 

Dra. secretar general Geafar Nesrin: Se abţine, doamna vice, care a votat “pentru”, dar 

a spus că de fapt, se abţine. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Incă o dată reluăm votul. 

Dra. secretar general Geafar Nesrin: Nu reluaţi niciun vot. 

            Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Mă abţin pentru că vreau să ajut oamenii ăia din 

Poliţia Locală. 
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Dra. secretar general Geafar Nesrin: Doamna se abţine, ridică mâna şi zice că se 

abţine. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Induc ȋn eroare, cum induc şi dânşii. 

Dl. preşedinte de şedinţă: 17 voturi “pentru” şi un vot “abţinere”. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu e mare filozofie când greşeşti aici, mai rău e 

când plăteşti fără buget. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Doamnă, răspund alţii. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Da, dar eu vreau să ajut. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Dar nu plângeţi de mila altora. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Permiteţi-mi să ajut. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Incurcaţi lucrurile, nu vedeţi că le ȋncurcaţi? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu-i nimic, asta din punctul dumneavoastră de 

vedere. 

 

            Se trece la proiectul de hotărâre nr. 20 de pe ordinea de zi privind aprobarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pentru anul 2020. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă documentaţia punctului: avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate, proiectul avizat pentru legalitate de secretarul general al municipiului 

Medgidia. 

Dl. preşedinte de şedinţă: La mapă avem avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate şi proiectul avizat cu puţină ȋntârziere de secretarul general al municipiului 

Medgidia. 

Dra. secretar general Geafar Nesrin: Nu e nimic cu ȋntârziere, obligaţia mea e să ȋl 

semnez ȋnainte de dezbateri. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Dacă avem discuţii pe baza acestui material. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Să nu se ȋnţeleagă faptul că eu nu sunt de acord cu 

existenţa Clubului ȋn Medgidia şi mai ales că dintotdeauna colegi consilieri au lucrat la acest 

proiect. Problema s-a pus şi ştiţi foarte bine cum a pornit acest club, bazele lui, adică a pornit pe 

baze greşite şi pentru asta probabil că vă veţi confrunta şi dumneavoastră, domnul director, cu 

problemele care sunt create acolo, dar şi noi, consilierii, când vom fi ȋntrebaţi, că vom fi ȋntrebaţi 

şi noi. Acum, mai nou, ce obiecţiuni am eu ȋn bugetul de anul ăsta. V-am rugat şi ȋn decembrie şi 

aţi fost de acord cu mine că o să veniţi cu raport de activitate, dar mai ales cu execuţie. Inţeleg că 

execuţia pentru anul 2019 o să veniţi, conform legii, la sfârşitul lunii mai şi atunci o să o 

discutăm şi  pe bugetul clubului şi pe bugetul primăriei, să vedeţi că atunci am dreptate ȋn tot ce 

am spus, dar până atunci accept jignirile domnului primar. 
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Dl. primar Valentin Vrabie: Când v-am jignit eu? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Că nu ştiu. Dar o să vedeţi că o să ştiu. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Păi de ce v-am jignit dacă nu ştiţi? Nu ştiu nici eu de 

exemplu un lucru, ce e jignire? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: O să vedeţi atunci că am avut dreptate, dar lăsaţi-

mă sa termin, că nu mă ȋncurcaţi dacă mă ȋntrerupeţi. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Da, dar nu v-am jignit. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Ce probleme am sesizat aici. Raportul de 

specialitate al Direcţiei Economice nu este susţinut conform Codului Administrativ. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Doamnă, declaraţi, susţineţi? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Susţineţi bugetul Clubului Sportiv Medgidia? 

Dna director economic Ivan Luminiţa: Da, e o alocaţie de la noi din buget. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Susţine, doamnă, susţine. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu ȋl propuneţi, ȋl susţineţi, da? 

Dna director economic Ivan Luminiţa: Da, bineȋnţeles, din moment ce am semnat ȋn 

raport. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Bun, şi se consemnează lucrul ăsta. 

Dl. consilier Epure Petre: Dar aţi semnat raportul. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Bineȋnţeles că este semnat. Semnătura ȋnseamnă susţinere. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Conform noului Cod Administrativ numai 

primarul propune, angajaţii, aparatul susţine.  

Dna director economic Ivan Luminiţa: Să ȋmi arătaţi şi mie mâine, vă rog frumos. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: O să vă arăt. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Lăsaţi, doamnă, susţine, a declarat că susţine. Trecem ȋn 

procesul-verbal. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu vorbesc ȋntâmplător pentru că ȋn funcţie de 

asta se atrage răspunderea, a noastră sau a dânsei. 
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Dl. primar Valentin Vrabie: Gata, doamnă, staţi liniştită! 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Că domnul primar, să ştiţi, e ultimul care 

răspunde, conform noului Cod Administrativ. Pe de altă parte, raportul dumneavoastră de 

specialitate, cel care a ajuns la şedinţa pe comisii, a fost prezentat ȋntr-o formă care nu avea nicio 

legătură cu activitatea economico-financiară. Am văzut că ulterior aţi venit cu adăugiri şi aşa mai 

departe, dar orice raport de specialitate pe buget se prezintă pe cifre, nu pe vorbe. 

Dumneavoastră ȋntotdeauna ȋl aduceţi cu vorbe, că aţi făcut, că aţi plecat, că aţi venit, nu asta, ne 

interesează cifre. Asta nu aţi făcut. Pe de altă parte, vreau să vă spun că şi dumneavoastră, ca şi 

bugetul local al Consiliului Local, aveţi sume unde sunt stipulate bunuri şi servicii şi spuneţi 

„alte bunuri şi servicii” ȋn valoare de 2 520 000 fără să ştim ce reprezintă. Era bine dacă le 

defalcaţi şi ştiam şi noi, consilierii locali, ȋn subordinea cărora vă aflaţi şi dumneavoastră, Clubul 

Sportiv şi dumneavoastră ar trebui să ne trataţi cu respect, dar mie mi se pare că aveţi aşa o 

formă de sfidare, cel puţin faţă de relaţia cu comisia noastră, buget-finanţe, pentru că trebuie să 

fiţi prezenţi. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Staţi, doamnă, numai ȋn numele dumneavoastră. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Eu vorbesc din codul Administrativ. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Aţi zis „noi, comisia”, nu, „eu, Luminiţa Vlădescu”, nu 

vorbiţi ȋn numele tuturor. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Stiţi care este problema? eu ȋn comisia asta.. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Câţi sunt ȋn comisia asta? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Suntem doar 2 economişti şi vorbim... 

Dl. primar Valentin Vrabie: Si dacă nu era niciun economist, ce vorbeam? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Probabil că nu vorbeam, că nu ştiam. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Si dacă e un economist care nu ştie, nu e mai periculos 

decât unul care nu ştie nimic? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Vom vedea dacă ştiu sau nu ştiu la momentul 

execuţiei. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Până acum, din toate reclamaţiile pe care mi le-aţi făcut, 

nu aţi avut dreptate niciodată. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu se ştie, domnul primar, că nu s-au terminat 

lucrurile. 



20 
 

Dl. primar Valentin Vrabie: Nu s-au terminat? mă ameninţaţi, doamnă? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu vă ameninţ, domnul primar, o să vedeţi că pe 

această situaţie a Clubului Sportiv orice economist, orice contabil, orice om vă poate spune că a 

fost ilegal ce s-a ȋntâmplat acolo ȋn primii 2 ani. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Doamnă, vreţi să facem o comparaţie cu unităţile 

administrative dimprejur unde s-au constatat prejuducii de milioane de euro? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Aici au funcţionat fără buget. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Doamnă, există vreun prejudiciu? 

Dl. director Tutungiu Nicolae: Pot să vă răspund şi eu la ȋntrebare? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu, mersi!  

Dl. primar Valentin Vrabie: Nu, stai! Nu sfida, dar tratează-te ca o slugă! Tu drepţi! 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Păi nu că au avut timp să răspundă, dar nu au vrut. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Păi de ce mai vorbiţi, doamnă, dacă nu vreţi să răspundă? 

Vorbiţi singură? Vă place să vorbiţi singură? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Pe alte cheltuieli, da. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Aţi pus o ȋntrebare. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Da, alte cheltuieli, 2 520 000. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Ce sunt alte cheltuieli? 

Dl. director Tutungiu Nicolae: Am adus o completare la nota de fundamentare, poate că 

nu a ajuns la mapa dumneavoastră. 

Dl. primar Valentin Vrabie: A ajuns. 

Dl. preşedinte de şedinţă: E aici. 

Dl. director Tutungiu Nicolae: In care avem capitolul 20.30 ȋn care noi chiar am 

specificat acolo.  

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: A ajuns ulterior datei de şedinţă pe comisii. 

Dl. director Tutungiu Nicolae: Dar pentru o bună ȋnţelegere a dumneavoastră... 

Dl. primar Valentin Vrabie: Dar de ce mai vorbiţi acum? 
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Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Nu scrie despre suma asta. Domnul primar, dar 

lăsaţi-mă să spun. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Sunteţi nevorbită, doamnă? 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Sunt foarte vorbită. 

Dl. director Tutungiu Nicolae: In 20.30 anul trecut a fost aceeaşi problemă, pe care tot 

aşa Consiliul Local a dezbătut-o, la capitolul 20.30 intră contractele de activitate sportivă. La 

momentul ăsta, cum am preconizat anul trecut, ne-au ajuns banii până la sfârşitul anului, ţinând 

cont că noi am activat ȋntr-o ligă superioară la volei şi au fost nişte cheltuieli neprevăzute. Sunt 

133 de sportivi şi asta ȋnseamnă cap. 20.30 de 2 520 000 lei. In acest capitol mai intră deplasări, 

intră tot ceea ce ȋnseamnă buna desfăşurare a competiţiilor care, un meci de fotbal, de volei e 

foarte costisitor. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Am ȋnţeles. Deplasările sunt prevăzute separat ȋn 

cod bugetar şi de aceea nu am ştiut că dumneavoastră le-aţi inclus ȋntr-o singură sumă. 

Dl. director Tutungiu Nicolae: Da, corect. Si mai sunt taxele de la Federaţie, sunt 

grilele de transfer şi premierile. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Ok, mulţumesc! 

Dl. director Tutungiu Nicolae: Sunt la mapă, doamnă. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Aţi adus ulterior şedinţei când s-a dezbătut ȋn 

comisie. 

Dl. director Tutungiu Nicolae: Am adus după ce am vorbit cu dumneavoastră. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: După ce aţi vorbit, dar noi aveam şedinţă atunci. 

Era bine dacă trimiteaţi un om. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Domnul director, eu am o ȋntrebare la dumneavostră, chiar 

două. M-am uitat pe buget, vă ȋntreb aşa direct. 4,9 milioane de lei vă ajung pe anul 2020? Ceea 

ce ȋnseamnă un retur şi un tur de campionat. Pentru că dacă mă uit pe bugetele de anul trecut... 

Dl. primar Valentin Vrabie: Au fost nişte investiţii. 

Dl. director Tutungiu Nicolae: Au fost nişte investiţii. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Bun. 2: când trimiteţi să trimiteţi mai bine fundamentat. Şi 3: 

ȋn raportul Curţii de Conturi trebuia să prezentaţi şi ne-a dat şi nouă măsură şi v-am rugat şi pe 

dumneavoastră, am tot lăsat-o ȋn anul 2019, un raport de activitate, primul lucru care e prevăzut 
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ȋn raportul Curţii este raport de activitate. Incercaţi să faceţi şi o execuţie bugetară ca să ştim de 

unde s-a plecat şi unde se merge. 

Dl. director Tutungiu Nicolae: Următoarea şedinţă vom prezenta. La prima ȋntrebare o 

să vă răspund, la momentul de faţă ȋn competiţiile pe care le avem ȋn desfăşurare, este suficient. 

La handbal suntem pe picior de promovare şi atunci, dacă vom promova, bănuiesc că se modifică 

puţin lucrurile, dar la momentul acesta bugetul ne ajunge. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Eu ȋntrebarea asta am mai pus-o şi acum 8 luni de zile şi am 

avut bugetul de 4,2 milioane şi v-am spus că până ȋn august nu vă ajunge, mi-aţi spus atunci 

dumneavoastră că ne ajunge. In august am făcut o rectificare bugetară şi am mai făcut una ȋn 

octombrie. 

Dl. director Tutungiu Nicolae: Cu siguranţă vă şi răspund. Ne-am mai ȋntărit la echipa 

de volei pentru că suntem ȋn liga I şi nu puteam să preconizăm. Tinând cont că  era primul an 

ȋntr-o ligă superioară, nu am preconizat... 

Dl. preşedinte de şedinţă: Toate cheltuielile. 

Dl. primar Valentin Vrabie: Păi de unde să le ştii? Nu ai de unde să le ştii. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 20 de pe ordinea de zi care se votează cu 17 

voturi „pentru” şi 1 vot „abţinere” (doamna consilier Vlădescu Luminiţa). 

 

            Se trece la proiectul de hotărâre nr. 21 de pe ordinea de zi privind acordarea unui ajutor 

fianciar tânărului Barbu Lucian. 

 

Domnul preşedinte de şedinţă prezintă documentaţia punctului: avizele favorabile ale 

comisiilor de specialitate, proiectul avizat pentru legalitate de secretarul general al municipiului 

Medgidia. 

Dl. preşedinte de şedinţă: La mapă avem proiectul avizat pentru legalitate de secretarul 

general al municipiului Medgidia, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. Dacă sunt 

ȋntrebări pe acest subiect. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre nr. 21 de pe ordinea de zi care se votează cu 18 

voturi “pentru” . 

 

Se trece la punctul II Diverse  

Dl. preşedinte de şedinţă: Domnul primar, eu am două probleme. Se ştie foarte clar că 

OG 114, modificarea lui OG 114 a fost declarată neconstituţională. Rugămintea mea, ceea ce a 

transmis şi Prefectura, ca până la 31 aprilie să ȋncercăm să facem dezbaterea publică ȋn ceea ce 
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ȋnseamnă impozite şi taxe, să nu mai păţim ca ȋn 2018. Rugămintea mea dacă puteţi să declanşaţi 

o dezbatere publică ca până la 31 aprilie... 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: 30 aprilie, 31 mai. 

Dl. preşedinte de şedinţă: până pe 30 aprilie. 

Dna viceprimar Vlădescu Luminiţa: Aţi zis 31. 

Dl. preşedinte de şedinţă: Da. Se ştie foarte clar că mulţi dintre noi nu vom mai fi 

consilieri, unii nu mai candidează şi eu zic că totuşi siguranţa cetăţenilor şi pentru anul 2021, nu 

ştim ce se va ȋntămpla după alegeri, măcar dacă ne ȋncheiem mandatul să ştim clar că pe 2021 

impozitele şi taxele locale sunt rezolvate. In acelaşi timp, domnul primar, aţi rămas dator pe 2019 

ceea ce ȋnseamnă că trebuie să o reglăm la ceea ce ȋnseamnă zonarea municipiului Medgidia. 

Acum, am văzut că arhitectul şi-a intrat ȋn pâine, dacă are nevoie de sprijin şi ajutor, pot sa vin 

oricând, ȋmpreună batem terenul, pentru că sunt nişte lucruri care nu sunt la locul lor. Nu e 

posibil ca unul să fie ȋn zona B, să fie la 7-8 km de ultima casă şi altul să fie ȋn zona A. 

Preşedintele de şedinţă desemnat, domnul consilier local Butnaru Marian, declară ȋnchise 

lucrările şedinţei ordinare ale Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 

18.02.2020. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 

BUTNARU MARIAN 

 

 

 

 

Secretar general al Municipiului Medgidia, 

              jr.Geafar Nesrin 

 

 

 

 

 
Redactat, 
Consilier, Ceauşu Ionela 

Compartimentul Relaţia cu Consiliul Local şi Monitorizarea Procedurilor Administrative 


