
Decebal Făgădău a numit cele patru cluburi construite pe terenuri retrocedate de 
Radu Mazăre: Nuba, Bamboo, Asylium, Loft și a spus că n-ar fi profitabil să le 
demoleze, așa că le va cere proprietarilor o chirie.  
 
 
Făgădău a cerut Cadastrului ca cele 82 de terenuri care apar în decizia definitivă 
a Înaltei Curți de Casație și Justiție să fie intabulate pe numele orașului. Până la 
acest moment, OCPI înregistrase mai puțin de jumătate dintre ele. Pentru restul 
terenurilor, primăria a demarat procedurile angajării unor avocați și așteaptă să 
apară ”instrucțiunile” din motivarea instanței:  
 
 
”Pentru toate terenurile identificate în decizia Înaltei Curți ca fiind de drept ale 
municipiului, am făcut solicitări către OCPI de a reintra în patrimoniul 
municipiului. Din cele aproximativ 80 de terenuri care sunt menționate în decizia 
instanței am primit, până în momentul de față, documentații pentru aproximativ 
30 dintre acestea.  
 
 
Zona de nord a stațiunii nu este cuprinsă în suprafața menționată în instanță, așa 
că pentru terenurile din zona cluburilor așteptăm să ni se comunice motivarea, 
ca să vedem ce instrucțiuni ne dă instanța privind calea de urmat.  
 
 
Noi am obținut deja aprobarea Consiliului Local pentru contractarea serviciilor 
de consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea punerii în aplicare a 
deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție  
 
 
De asemenea, am demarat procedura privind consultarea pieței și o evaluare a 
acestui contract astfel încât în momentul în care ni s-a comunicat motivarea să 
putem parcurge toți pașii legali în apărarea intereselor municipiului Constanța.  
 
 
Legat la zona de nord, de la Clubul Nuba înspre nord terenurile pe care s-au 
construit cluburile fac parte din dispoziții de retrocedare anulate în tot sau în 
parte prin decizia Înaltei Curți. Cu alte cuvinte, Nuba, Bamboo, Asylum, Loft, 
aceste cluburi sunt pe terenuri care astăzi aparțin unor proprietari dar asupra 
cărora există posibilitatea ca prin acțiuni ale municipalității acestea terenuri să 
se întoarcă în patrimoniul municipalității. Nu ne putem antepronunța, ci așteptăm 
exact să vedem care este motivarea instanței. 


