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PROCES VERBAL 

 
 Incheiat astazi, 14.04.2022, în sedinta ordinara a Consiliului Local Eforie ce se 
desfășoară în Sala de ședințe a Consiliului Local, situat în sediul Centrului de Relatii cu Publicul 
din Eforie Sud, strada Avram Iancu  

La ședința sunt prezenți: Abdula Doina-Geta, Berheci Georgiana, Ciocanel Niculae,Chiru 
Gigi Christian, Diaconu Ovidiu-Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan-Levent, Mincea Anisoara, 
Nagy Catalin, Negru Toader-Virgil Orbocea Daniel-Victor, Pirvescu Floarea, Samson Elisabeta, 
Saracila Lucia, Tode Antonela, Tudor Silviu-Antonio. 

Lipsesc: Munteanu Dumitru. 
Participă dl.Primar Șerban Robert-Nicolae, dl. Preoteasa Gabriel-Secretar general, dna 

Greceanu Viorica – Administrator Public, dl.Bucuresteanu Alexandru-Sef SJAAC, dl. Negrea 
Claudiu inspector superior  

 
Dl. Orbocea este președinte de ședință conform HCL nr. 57 din 22.03.3022.  

 
 Dl.Orbocea – Buna ziua! Declar deschisa sedinta de astazi. Avem 13 puncte pe ordinea 
de zi, aprobarea proceselor vebale ale ultimelor 2 ședințe, 13 puncte suplimentare și 2 înscrieri la 
cuvânt. 
  

Dl. Orbocea – Dna Podaru, vă rog. 
Dna Podaru – Pentru prelungirea contractului mi s-a spus ca am niște proprietăți nu știu 

unde ( dna Podaru prezinta documente) 
Dl. Negru – Vă rog să le înaintați președintelui de ședință. 
Dl Preoteasa – Da, le vom înainta comisiei sociale . 
Dna Podaru – Păi eu nu știu cum să ia niște decizii aici, fără nefondate nimic așa noi dăm 

declarații pe proprie răspundere 
Dl Primar – Sunt originale ? Le ați depus la Efo Urban ? 
Dna Podaru – Da, le am depus. Am dat ca să vadă și ei da într-adevăr am o proprietate 

dar este ăsta agricol și am 0,50 ha, adică 5000 mp agricol, nicidecum construibil. Dacă dumneaei 
știe că eu am în altă parte proprietate poate să-mi dovedescă. 

Dna. Sărăcilă – Puteți face dovoda cu o adeverință că aveți servici ? 
Dna Podaru – Acuma cu serciviu ? Câtă lume nu are servici dar își plăteste. Am vreo 

datorie cumva ? 
Dna. Sărăcilă – Există un președinte al comisiei. Există un dosar în care eu nu eram 

consilier la vremea respectivă. 
 Dl. Orbocea – Facem în felul următor. Dvs vă exprimați punctul de vedere, noi luăm la 

cunoștință, comisia respectivă va primi înștiințarea dumneavoastră și va lua o decizie  
Dna Podaru – Și eu o să mai aștept încă vreo 10 ani ? 
Dl. Orbocea –  Nu, nu veți aștepta zece ani. Trebuie să respectăm procedurile. 
Dl. Primar – Miercuri vreau să se întrunească comisia sociala. 
Dna Mincea – Cu drag. 
Dna. Sărăcilă – Domnule primar, am o rugaminte. Când discutăm de ceea ce să aducă 

acolo, la noi (la comisie) sunt 15 , 20 (doasare) să stăm să le discutăm până la capăt, adică vreau 
să vă spun că niciodată, de când am avut comisia n-am putut din cauza lipselor din dosare, 
niciodată nu s-a putut rezolva de la un capăt la altul dosare. 

Dl. Orbocea – Dna Podaru, vă mulțumim ! 
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Dl. Primar – Miercuri la ce ora convocați ședința ? 
Dna Mincea – 10:30 este bine, colegi care fac parte din comisia socială ? 
 
Dl. Orbocea – Supun la vot ordinea de zi. 

 Se inregistreaza 15 voturi pentru (dl. Izet este ieșit temporar din sală). 
 

Dl. Orbocea – avem de aprobat procesele verbale ale ședințelor ordinare din 22 martie și 
5 aprilie 2022. Supunem la vot cine este pentru ? 

 
 Se înregistrează 15 voturi pentru (dl. Izet este ieșit temporar din sală). 
 
 PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind reteaua scolara a unitatilor de invatamant 
preuniversitar din orasul Eforie pentru anul scolar 2022 – 2023.  
  

Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 

PCT. 2 – Proiect de privind aprobarea oportunitatii vanzarii directe a terenului 
situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, strada Ion Movila nr. 15A, lot 8022 partial 
din parcelarea Movila Techirghiol in suprafata de 250 mp (261 mp din masuratori) 
identificat cu I.E. 103340. 

 
Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 

PCT. 3 – Proiect de hotărâre Privind aprobarea alipirii imobilului cu IE 107018 cu 
imobilul cu IE 100613 conform planului de amplasament si delimitare a imobilului 
intocmit de Ghita Tudor. 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 

PCT. 4 – Proiect de hotărâre privind stabilirea unui drept de de uz si servitute 
pentru un teren în suprafata de 30 mp situat in Eforie Sud, strada Stefan cel Mare , loturile 
13, 822 partiale  în favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A. 
 Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 

Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 
 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 

PCT. 5 – Proiect de hotărâre privind stabilirea unui drept de uz si servitute pentru 
terenul în suprafata totala de 36 mp (34 mp +2 mp) situat în loc. Eforie Nord, strada 
Marasesti în favoarea S.C. E-Distributie Dobrogea S.A. 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
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PCT. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii terenului 
situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie  Nord, strada 23 August nr. 25C, loturile 104, 105 
partiale din parcelarea Eforia Spitalelor Civile Bucuresti in suprafata de 70 mp identificat 
cu I.E. 107471. 

 
Dl. Orbocea – Supunem la vot pct. nr. 6, cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 Dl. Preoteasa – Da. Vânzare directă. Trebuie să ne dea în 15 zile acceptul. 
 

Dl. Preoteasa – Aveam dificultăți în a încadra anumiți deținători și proprietarii actuali ai 
construcțiilor în „constructor de bună credință” astfel cum spune Codul administrativ: că se 
poate vinde cu drept de preemțiune către constructorul de bună credință. În urma demersurilor 
făcute către Instituția Prefectului județului Constanța și către MDLPA (Ministerul Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației) am primit un punct de vedere chiar la începutul acestei 
săptămâni prin care ne aduce la cunoștință că și actualul deținător al construcției poate fi încadrat 
ca și constructor de bună credință dacă cel inițial poate fi încadrat bună credință și se poate face 
vânzare conform și din Codul administrativ cu articolul 364, adică cu drept de preemțiune, 
vânzare directă, cum o denumim noi. Până să primim aceste puncte de vedere nu știam cum să le 
încadrăm. 
 
 PCT. 7 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii terenului 
situat în Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Republicii, din parcelarea Movila 
Techirghiol, în suprafata de 221 mp, identificat cu I.E. 102792.  
  

Dl. Preoteasa – La fel vânzare directă dacă își exercită opțiunea. 
Dna Sărăcilă – În raportul domnului Bucureșteanu spune ca sunt neclarități. 
Dl. Preoteasa – Am avut o corespondență internă cu Serviciul Jurdidic și DADPP privind 

încadrarea deșinătorilor și proprietarilor actuali ca și constructori de bună credință. Această 
corespondență a fost făcută înaintea primirii punctelor de vedere de la Instituția Prefectului 
județului Constanța și de la Minister (Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației) care ne-a edificat. 
 

Dl. Orbocea – Supun la vot. 
Se înregistrează 15 voturi pentru și o abținere (dna. Sărăcilă). 

 
 PCT. 8 – Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de 
GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire 
inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 1) ce stabileste valoarea de piata si a vanzarii 
prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, Aleea 
Dorobantilor, loturile 87, 88, 89, 90, 144, 147 partiale din parcelarea Butarascu in 
suprafata de 1.112 mp, precum și a documentației de licitație. 
 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 

PCT. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de 
GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire 
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inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 2)  ce stabileste valoarea de piata si a 
vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, 
Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din 
parcelarea Butarascu in suprafata de 1227 mp, precum și a documentației de licitație. 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 
 PCT. 10 – Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de 
GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire 
inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 3)  ce stabileste valoarea de piata si a 
vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, 
Aleea Dorobantilor, loturile 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 92 partiale din parcelarea 
Butarascu in suprafata de 2.313 mp, precum și a documentației de licitație. 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 
 PCT. 11 – Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de 
GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire 
inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 4)  ce stabileste valoarea de piata si a 
vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, 
Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din 
parcelarea Butarascu in suprafata de 436 mp, precum și a documentației de licitație. 
 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 

PCT. 12 – Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare intocmit de 
GECO M.E.C. 2003 S.R.L. pentru care s-a semnat procesul verbal de predare primire 
inregistrat cu nr. 7404 din 21.03.2022 (pozitia 5)  ce stabileste valoarea de piata si a 
vanzarii prin licitatie publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Nord, 
Aleea Dorobantilor, loturile 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 87, 92, 93, 94 partiale din 
parcelarea Butarascu in suprafata de 983 mp, precum și a documentației de licitație. 

Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 
 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 
 

PCT. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru 
care s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 31110/23.11.2021 
(pozitia 3) ce stabileste valoarea de piata si actualizarea HCL 161/30.07.2020. 

Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 
 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
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 PUNCTE SUPLIMENTARE 
 

PCT. 1 – Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilului cu IE 106041 cu 
imobilul cu IE 106607 conform planului de situatie intocmit de Coca Cristina). 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 
 PCT. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului cu numar 
cadastral 102073 conform referat de admitere emis in dosarul inregistrat la OCPI 
Constanta cu nr. 11997/01.02.2018 
 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 
Dl. Preoteasa prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 

PCT. 3 – Proiect de hotărâre privind stabilirea unui drept de trecere pe terenul in 
suprafata de 29 mp situat in Eforie Sud, strada Petru Rares nr. 17, lotul 3162 în favoarea 
proprietarului imobilului cu I.E. 101416. 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări  ? 
Dna Sărăcilă – Am vrea sa vă intreb daca este proprietar pe teren. Se ia din proprietatea 

Primariei ?  
D. Preoteasa – Se acordă doar un drept de trecere. Terenul rămâne in proprietatea 

orașului 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 14 voturi pentru și 2 voturi abținere (dl. Chiru și dna. Sărăcilă). 
 
PCT. 4 – Proiect de hotărâre privind instituirea unor drepturi de servitute de 

trecere asupra unor imobile aflate in domeniul privat al orasului identificate cu I.E. 107076 
si I.E. 107086 pentru efectuarea de lucrari de construire. 

 
Dl. Preoteasa prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Orbocea – Supun la vot, cine este pentru. 
Se înregistrează 16 voturi pentru. 

 
PCT. 5 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului 

oraşului Eforie pentru trimestrul I al anului 2022. 
Dl. Orbocea –Sunt întrebări ? 
Dna Marin prezintă proiectul de hotărâre. 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 16 voturi pentru. 
 

PCT. 6 – Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare pentru care 
s-a semnat procesul verbal de predare primire inregistrat cu nr. 9368/07.04.2022 (pozitia 3) 
ce stabileste valoarea chiriei de piata si inchirierea prin licitatie publica a 20 de module si a 
2 amplasamente in suprafata de 5 mp fiecare situate in Orasul Eforie, localitatea Eforie 
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Nord, strada Panselelor, pentru desfasurarea de activitati comerciale temporare in sezonul 
estival 2022. 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări ? 
Dna. Sărăcilă – pe aleea Belona și str Ovidiu există astfel de module? 
Dl. Preoteasa – Pe domeniul public nu. 
Dl. Primar – Unele vor fi demolate. 
Dl. Preoteasa – Aici avem modulele la 9594 lei / chiria/ sezon și amplasamente 7121 lei / 

sezon . 
Dna Abdula – Facem amendament: 10.000 lei / 1 modul/ sezon și 8.500 lei / 

amplasament / sezon. 
Dl. Orbocea – Supun la vot, cine este pentru. 
Se înregistrează 16 voturi pentru. 

 
PCT. 7 – Proiect de hotărâre privind achizitionarea unor servicii de consultanță 

juridică pentru UAT Eforie. 
Dl. Preoteasa prezintă proiectul de hotărâre 
Dl. Orbocea – Supun la vot, cine este pentru. 
Se înregistrează 16 voturi pentru. 

 
PCT. 8 – Proiect de hotărâre privind desemnarea dlui. Cojea Florian în funcția de 

administrator al SC EFO URBAN SRL. 
 
Dna Sărăcilă: Domnule Președinte, vă rog sa-mi permiteti sa va fac un scurt istoric cu 

privire la numirea administratorului societatii Efo Urban srl privind  prelungirea cu inca un 
mandat de 4 ani. Am studiat cu atentie contractual  de mandat pentru perioada 2018- 2022. actul 
constitutive al societarti si raportul  administratorului privind situatia societatii perioada 2018- 
2022,  

Va aduc la cunostinta ca subsemnata in functie de consilier local am solicitat atat verbal 
in sedinta de consiulu local  din 26.11.2020 balanta analitica a societatii cat si cu inscrisuri  prin 
adrese cu nr 24315/15.09.2021,9777/13.04.2022 atat domnului secretar cat si doamnei 
administrator public, acestea ramanand fara un raspuns.  

Mentionez ca l-am intrebat pe domnul secretar ce se mai intampa cu răspunsul la cele 
doua adrese, d-stra ati  raspuns ca nu ati primit nimic din partea societati si ca ma pot adrea la 
instanței. 

Consiliul local Eforie a fost si este unic actionar tuturor societatiilor infiintate, incepand 
cu anul 1996 S.C UTILSERV SRL, in anul 2012 s-a declarat intrarea in insolventa acesta 
societate fiind format dosarul nr.7824/118/2010 si in prezent face obiectul procedure de 
insolventa  pana la declararea falimentului. Mentionez ca subsemnata este creditor in acest dosar. 

In 2013 se infiinteasa SC EFO PUBLISERV SA, tot in acelasi an se infiinteaza si 
societatea BALNEOMED CLINIC SRL  

- În baza HCL 49/17.04.2018 SE NUMESTE UN ADMINISTRATOR PE 
DURARA DE MANDAT DE 4 ANI. La acesta societate unic actionar este consiliul 
local, va aduc la cunostiinta nereguli  :NU au fost respectate anumite capitol din 
contractual de mandate al administratorului : 
- LA CAP I  

ORGANIZAREA SI GESTIONAREA ACTIVITATII SOCIETATII PE BAZA 
INDICATORILOR DE PERFORMANTA. 
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 La CAP III  aliniat 3.1, 3.2 . 3.3, 3.5.3.8 3.9, 3.10,3.12  și multe altele 
 
Administratorul are dreptul la o remunerație, tot prin această hotarare, de 4500 lei 
Administratorul nu si-a dus la indeplinire cele stipulate în contractul de mandat deoarece nu a 
facut demersuri către asociatul unic: 

 DESCARCAREA DE GESTIUNE ANUALA 
Aprobarea Situatiilor Financiare Anuale si a raportului anual. Nu s-au prezentat niciodată 

decontarii de cheltuieli pe baza de documente justificative.   
La aceasta nu a respectat Codul Civil privind Statutul Societății  
Mă întreb acum, dacă nu a avut performanțe, nu există consiliu de administrație la ora 

actuală, nu s-a adus niciodata balanță, bilanț, situația economiei financiare și multe altele aș vrea 
să o întreb pe doamna Mincea  dacă cumva ași amintește că dânsa a făcut parte dintr-o comisie și 
mai mult consilieri, dacă s-a făcut cumva inventarierea la această societate pe perioada asta, dacă 
a fost adusă CL aspectele cu care, cu planul de management, dânsul avea obligația ca in termen 
de 90 zile  de la data numiri sale  Consiliului de administratie, care nu există nici în prezent, dacă 
nu consiliului de administrație, unicului acționar . 

Referitor la raportul Administratorului care a fost depus în data de 13.04 și astăzi suntem 
în 14.04 nici nu am avut timp ca să mă documentez mai bine, iar la acest raport dansul specifică 
a avut niște controale de la MFP, ANAF, Curtea de conturi care au făcut obiectul unei inspecții 
economico- financiare, nu văd de ce dânsul a atacat mai mult legătura anilor 2014 2018, dânsul 
nu avea nici o calitate atunci, directorii respectivi respectiv trebuiau să răspundă și totodată ar 
trebui . 

Totodată sunt niște sume pe care cred ca nu si le asumă, el nu a făcut descărcare de 
gestiune, nu a făcut nimic de când a preluat de la ultimul director. 
 Dl. Primar – Atâta timp cât a avut control de la curte cred că o descărcare destul de 
importantă , el a avut control de la Cute și de la Direcția Generală de finanțe pentru ca societate 
funcționeaza si pe legea 31/1991 dar vine si Curtea de Conturi sa o controleze ca intra sub 
incidenta Legii 98/2016 cu achizitiile publice.   
 Dna Sărăcilă – La un moment dat domnul administrator spune că a făcut nenumerate 
demersuri la Primăria, păi Primăria cui putea să-i facă ? Păi Primăria  este o institușie, putea sa 
va facă dumneavoastră domnule Primar, dumneavoastră domnule secretar și administratorul 
public dar totodată și la acest raport pe ultima suta de metri eu am solicitat prin adrese o balanță, 
un  bilanț  la care n-am primit răspuns 

Dl. Primar – Cine are societăți comerciale?  Sunt publice bilanțul și balanța pe site ul ANAF 
ului ? 

Dl. Negru – E obligat. Mulțumesc frumos o zi buna ! 
Dna. Sărăcilă – Este adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar dumnealui trebuia să aducă. 

Dacă nu există consiliu local, dar nu si a facut un buget de venituri si cheltuieli la un moment dat 
ca a facut lucrari, nu a primt banii de la Primărie si a facut lucrari fara situatii de plata. 

Dl. Primar – Dar nu este rau deloc daca a facut lucrări fara situații de plată, daca nu a primit 
nici un ban. 

Dna. Sărăcilă – pai stați așa, că a lucrat de 300 mii lei și nu a primit nici măcar 200 mii lei. 
Dl. Primar – Dar lucrările pentru cine erau ? 
Dna. Sărăcilă – pt Primarie. 
Dna. Sărăcilă – Poate domnul nu s a exprimat bine. 
Dl. Primar – Cand se intoarce din concediu sa ne explice de ce a lucrat în plus. 
Dna. Sărăcilă – Așa specifică, lucrari facute fara a avea comenzi. Cum adica este treaba lui. 

Unic acționar 
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Dl. Primar – Dar dvs cine sunteti, ce reprezentati ? 
Dna. Sărăcilă – Orasul Eforie  
Dl. Primar – Pai daca societatea a facut muncă de bunavoie pentru oras.... 
Dna. Sărăcilă – Da, dar ce facem ca are multe datorii, si aceasta societate la ora actuala are 

datorii 
Dna Abdula – Din câte știu pe aceasta societate a preluat-o cu multe datorii. 
Dl. Primar – Mă ascultați 2 minute: până la 30 iunie avem posibilitatea să găsim soluția prin 

care, prin care se pot înjumătăți toate datoriile și accesoriile ale Efo Urban. Aceasta ar fi o 
varinta. Varianta nr. 2, se lucrează la ea, unde e posibil să mai rămână din toată datoria pe care o 
are cu undeva la 10-15 % din toată valoarea datoriei. Lucrăm la ea, mai avem puțin, o să iasă, o 
să se publice ordonanță referitor la treaba asta și până la sfârșitul lunii mai trebuie să ne axăm pe 
una din acestea 2 variante. Una este pe 7 ani și una este pe 10 ani însă nu știu cum va ieși 
ordonanță, se face prin ministerul de finanțe încă nu știm cum o să iasă din guvern ordonanța 
respectivă  

Dna. Sărăcilă – Domnule Secretar de ce nu există consiliu de administrație. A cui este vina ? 
Dl. Preoteasa – V-am lăsat să terminați și să vă aduc la cunoștință punctul meu de vedere: 

conform articolului 243 din codul administrativ cât și a fișei mele de post, secretarul general al 
orașului nu are nici absolut nici o legătură cu o societate comercială în care asociatul unic este 
Consiliul local Eforie, mai mult decât atât aș fi incompatibil să reprezint sau să semnez vreodată 
pentru respectiva societate sau altă societate în relația cu UAT Eforie . 

Dna. Sărăcilă – Dar dvs sunteti omul cel mai legal, care ne îndrumați și spuenți: asta i bine, 
asta nu 

Dl. Primar – Nu, el dă legalitatea. 
Dna Sărăcilă – Nu a respectat vreo 30 puncte din acel Contract. 
Dl. Preoteasa – Doamna Sărăcilă, eu nu vă contrazic, doar vă aduc la cunoștință că nu am 

nici o legătură cu SC Efo Urban SRL. 
Dna Sărăcilă –  Și acum de ce s-a făcut salariul de 9500 lei ? În ce bază ? 
Dl. Preoteasa – Este același salariu. A avut 4500 net  și acum aici s-a trecut, dacă vă uitați cu 

atenție, 9500  lei brut conform HCL 331 din decembrie 2021 adică la nivelul unei unui director 
post contractual, nu din cadrul instituției Primăriei. 

Dna Sărăcilă – Bun. Care i performanța societății ? Nu trebuia să avem niște rapoarte să 
vedem, domnule primar, este societate particulară și a aflat vreau să tot așa dumneavoastră tot pe 
dumneavoastră domnule secretar: SC Balneo Med SRL mai există ca societate ? 

Dl. Preoteasa – Nu știu. Întrebați la Registrul Comerțului. Eu nu administrez astfel de 
societăți. Mă repet, nu am nicio legătură cu SC Efo Urban SRL Există un proiect de hotărâre de 
pe ordinea de zi, mandatul administratorului încetează 17 sau pe 19 conform contractului de 
mandat, bănuiesc că doriți să desemnați pe altcineva sau pe aceeași persoană să administreze 
societatea sau, dacă nu dvs. ca asociat unic.  

Dna Sărăcilă – Eu aș zice să retrageți punctul de pe ordinea de zi 
Dl. Preoteasa – Doar inițiatorul poate retrage proiectul de hotărâre. 
Dna Sărăcilă – Am să vă intreb tot pe dumneavoastră, păcat că nu este domnul Manea. Aș fi 

vrut să-l întreb  cândvs  scosese acele clădiri și terenuri de acolo de la Utilserv terenuri de acolo 
de la Utilserv, unde eu sunt creditor în această societate, văd că aici s-a spus în furnizarea de 
informații pentru Efo Urban, la sediul social există un contract de colaborare care expiră în 
01.08.2023. Cine a făcut acest contractul de colaborare, deci este al doamnei Curutz,  ce să cred 
domnule primar ? 

Dl. Primar – Mai spuneți o dată ca nu am înțeles, Este vreun un contract semnat pe mandatul 
meu cu dna Curutz? 
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Dna Sărăcilă – Este un contract din 2013, pe 10 ani, în care eu am susținut și atunci în 
ședința respectivă că acele clădiri de acolo, nu sunt ale Primăriei, sunt ale Utilservului, pe care 
această doamnă Curutz le-a luat în baza insolvenței și s-a făcut un contract. 

Dl. Preoteasa – Acela este de la Registrul Comerțului un act constatator, este imposibil 
trebuie să ne uităm după inventarul nostru din punctul meu de vedere dacă UAT oraș Eforie 
vorbim după anii 90 consiliul local și-a înființat o societate automat bunurile au fost transmise 
spre folosință acestei societăți și bunurile aparțin orașului Eforie. Prea multe nu știu din anii 
trecuți. 

Dl. Primar – Domnule Ciocănel, sunteți vechi în consiliu. A avut vreodata Efo Urban. Eu 
stiam ca le-a avut doar în administrare  

Dl. Ciocănel – Nu știu. Există aviz juridic la acest proiect ? 
Dl. Preoteasa – Da. Există. Vă pot face o copie. Conform articolului 196 din Legea nr. 

31/1991 căci ne situăm, asociatul unic numește administratorul societății . 
Dl. Ciocănel – Fără concurs ? 
Dl. Preoteasa – Fără concurs. SC Efo Urban nu este instituție publică, este SRL ul. 
Dna Sărăcilă – Eu vreau să știți de la mine domnilor consilieri că subsemnata am făcut 2 

plângeri penale la DNA și DIICOT, pentru un prejudiciu de 17 miliarde vechi, făcut de SC 
Utilserv  

 
Dl. Orbocea – Supunem la vot, cine este pentru. 

 Se înregistrează 13 voturi pentru și 2 voturi abținere (dl. Nagy și dna. Sărăcilă). 
 

Dna Sărăcilă – Vreau să consemnați că am spus că subsemnata am depuse 2 plângeri 
penale la DNA și DIICOT, deci în ceea ce privește Utilserv, Efo Publiserv și Balneo Med. 
 

PCT. 9 – Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului propus de Asociatia 
Forumul Artelor Vizuale. 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări ? A prezentat dna Cecilia mai devreme 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 15 voturi pentru. 
 

PCT. 10 – Proiect de hotărâre privind actualizarea și completarea HCL nr.2 din 
13.01.2021 pentru aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 
„CONSOLIDAREA CAPACITATII UNITATILOR de ÎNVĂȚĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR de STAT din ORASUL EFORIE în VEDEREA GESTIONARII 
CRIZEI CAUZATE de COVID 19 prin ACHIZITIONAREA de ECHIPAMENTE 
SANITARE” și HCLE nr. 55 / 28.02.2022. 

 
Dl. Orbocea –La fel, a fost prezentat dna Cecilia mai devreme 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 15 voturi pentru. 
 

PCT. 11 – Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor care alcatuiesc 
domeniul privat al orașului și actualizarea suprafețelor unor imobile care aparțin 
domeniului privat al orasului atestat prin HCL nr. 38/2020. 

Dl. Orbocea –Sunt întrebări ?  
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 

 Se înregistrează 15 voturi pentru. 



R  O  M  Â  N  I  A 
J U D E Ţ U L   C O N S T A N T A 

O R A Ş U L   E F O R I E 
 

 

 
ROMÂNIA, jud. Constanţa, Eforie Sud, str. Progresului, nr. 1, tel. 0241748149, fax 0241748979, www.primariaeforie.ro 

PCT. 12 – Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru transportul de 
persoane în regim de taxi pe raza orașului Eforie aprobate prin HCL nr. 100 din 
13.04.2009. 

Dna Mincea – Domnule Președinte doresc să consemnați că eu nu particip la votare. 
Domnule sec retar, am voie să votez ? 

Dl. Preoteasa – Mai bine vă abțineți 
Dl. Orbocea – Supun la vot, cine este pentru. 
Se înregistrează 14 voturi pentru. Dna Mincea se abține de la procedura de vot. 

 
PCT. 13 – Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunitatii vanzarii prin licitatie 

publica a terenului situat in Orasul Eforie, localitatea Eforie Sud, str. Serei, loturile 1747, 
1748, 1749, 1750, 1751 partiale din parcelarea Movila Techirghiol, în suprafață de 450 mp. 

 
Dl. Orbocea –Sunt întrebări ? 
Dl. Orbocea – Supunem la vot cine este pentru. 
Se înregistrează 14 voturi pentru și o abținere (dna. Sărăcilă). 

 
 
 Dna Orbocea – Declar sedinta închisa. 
 
 

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, într-un exemplar. 
 

 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA 
        CONSILIER                                                   SECRETAR GENERAL ORAS EFORIE 
ORBOCEA DANIEL-VICTOR                                           PREOTEASA GABRIEL 


