ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 12.04.2017 orele 14°°, în şedinţa de îndată a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.
La ședință participă: 24 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absenți:
dl.Caliminte Horia-Marius, dl.Popescu George-andrei și dl.Răsăuțeanu Costin-Ioan),
dl.primar Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul
propriu de specialitate al primarului şi reprezentanţi ai mass-mediei. Ședința este publică și
este condusă de domnul consilier Marin Aurelian-Marius, conform HCL nr.31/2017.
Dl.Aurelian-Marius Marin
Dragi colegi, bună ziua! Mulțumesc pentru prezența voastră! Ne aflăm astăzi aici
pentru o ședință de îndată a Consiliului local. Suntem 24 de consilieri prezenți, ceea ce
înseamnă că avem cvorum. Și, cu voia dumneavoastră, vă supun atenției singurul proiect
care se află pe ordinea de zi a acestei ședințe, respectiv:
„Proiect de hotãrâre privind aprobarea Acordului de delegare a atribuţiei de
selectare strategicã a fişelor de proiecte propuse spre finanţare în cadrul Axei
Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltãrii urbane durabile” a Programului Operaţional
Regional 2014-2020 ṣi pentru înfiinţarea Autoritãţii urbane a municipiului Constanţa.”
- iniţiator: primar Decebal Fãgãdãu;
Supun votului...V[ rog, doamna consilier!
D-na Adriana Arghirescu
Stimate domnule primar, am vãzut proiectul de hotãrâre şi regulamentul de
funcţionare, ṣi vroiam sã vã întrebãm dacã aţi stabilit, deja, numãrul membrilor acestei
autoritãţi urbane ṣi dacã aceṣti angajaţi vor fi daţi de Primãrie, ori facem ...o achiziţie de
personal?
D-na Ani Merlã
Dacã-mi permiteţi, rãspunsul îl voi da eu, ca ṣi direcţie de specialitate, cã am ţinut
legãtura cu Ministerul Dezvoltãrii Regionale şi Administraţiei Publice ṣi Fonduri Europene.
Ni s-a indicat un numãr de 5-7 persoane din executivul Primãriei municipiului Constanţa.
Deci, deja au fost nominalizate, urmeazã a fi aprobatã o dispoziţie de cãtre domnul prima r,
din mai multe departamente de specialitate, respectiv: dl.viceprimar Costin Rãsãuţeanu –
coordonatorul acestei autoritãţi urbane; din direcţia mea – şeful Biroului de management
proiecte, dl.Noni Niculae este unul din membri; de la Direcţia tehnic-achiziţii – din Serviciul
de investi’ii este doamna Udrea Elisabeta; de la Urbanism este doamna Anca Gemãnaru ;i
de la Financiar este doamna Alina Damian.
Deci, am încercat sã acoperim toate departamentele de specialitate pe ceea ce vor
selecta din fişele de proiecte. Fişa de proiect va conţine o scurtã prezentare a proiectului
respectiv, includerea ei într-o anumitã subaxã a Axei 4 de dezvoltare urbanã. Şi avem
domeniile de evaluat şi prioritizat, respectiv, domeniul din care face parte, cã este vorba de
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mobilitate urbanã, cã este vorba de terenuri degradate, cã este vorba de ṣcoli, respectiv
grupuri tehnologice sau cã este vorba de societatea civilã la Axa 4.3. Binenţeles, aici vor fi ṣi
sumele. Deci, doamna de la financiar îṣi va spune un punct de vedere pe sume. Colega
noastrã de la urbanism va încerca sã facã o echilibrare în planurile de urbanism, astfel încât
proiectele sã acopere cât mai mult din suprafaţa municipiului şi zonele în caqre se va
interveni pe aceste proiecte. Iar colegul meu de la management proiecte este cel care ţine
legãtura cu ministerul, pentru instrucţiuni ṣi proceduri.
Dl.Decebal Fãgãdãu
De asemenea, vreau sã fac o precizare importantã. Întrucât nu am putut clarica
statutul incompatibilitãţilor, am încercat sã desemnãm persoane din executiv, dar care au o
experienţã în cadrul obiectivelor de proiect, însã ei nu vor putea sã semneze documentele
aferente fiecãrui proiect pe care noi îl vom depune. Cu alte cuvine, ei se vor constitui într-un
grup echilibrat, neutru, dar, tototdatã tehnic, care sã asigure corespondenţa între executiv ṣi
echipele de implementare proiect ṣi autoritãţile centrale, cã vorbim aici de cãtre autioritate
de management sau de cãtre ministere, dar, nota bene, ei nu vor avea dreptul sã semneze nici
un alt document intern al Primãriei, tocmai pentru a nu fi într-o situaţie de incompatibilitate.
D-na Adriana Arghirescu
Şi, dacã-mi permiteţi, pentru cã tot suntem în Sãptãmâna mare, aṣ dori sã vã urez
Paşte fericit, colegilor, presei, dumneavoaastrã din executiv!
Dl.Decebal Fãgãdãu
Sãrut mâna! La fel, tuturor!
D-na Marcela Enache
Mulţumim!
Dl.Aurelian-Marius Marin
Dacã nu mai sunt alte opinii, supun proiectul la vot.
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã?
D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru.
Dl.Aurelian-Marius Marin
Am votat acest proiect. Închidem ṣedinţa de astãzi. Vã mulţumesc tuturor pentru
efort! Sãrbãtori fericite! La mulţi ani! Paşte fericit!
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Aurelian Marius Marin

SECRETAR,
Marcela Enache
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