ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 23.02.2018 orele 12°°, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al
municipiului Constanţa.
La ședință participă: 23 de consilieri din 27 de consilieri în funcție ( absenți fiind dl.
Marin Aurelian-Marius, dl. Popescu George, d-na Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii
Cristina-Andreea) , 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 Merdinian Liviu , conform HCL
nr. 30/30.01.2018.
Dl. Liviu Merdinian
Bună ziua! Declar deschisă ședința consiliului local al municipiului Constanța,
ședință extraordinară, azi, vineri 23 februarie 2018. Dau cuvântul doamnei secretar pentru
prezență.
D-na Marcela Enache
Bună ziua! Precizez că sunteți prezenți 23, deci ședința este statutară.
Dl. Liviu Merdinian
Dacă nu avem înscrieri la cuvânt, o să anunțăm convocatorul, ordinea de zi este cu
5 puncte și o ordine suplimentară cu 3 puncte. Supunem la vot convocatorul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
23 de voturi pentru.
Dl. Liviu Merdinian
23 de voturi pentru. Domnul primar ar vrea să facă o precizare..

Dl. Decebal Făgădău
Sărut mâinile, bună ziua! Doamnelor și domnilor, în primul rând vă mulțumesc că
ați dat curs convocării ședinței extraordinare a consiliului local, o ședință ce vizează două
aspecte importante pentru municipiul Constanța. Primul este legat de aprobarea structurii
rețelei școlare pentru buna funcționare a unităților de învățământ de pe raza municipiului
Constanța, iar al doilea subiect important este legat de o detaliere a proiectului pe care l -am
aprobat într-o ședință anterioară, în cursul anului 2017, un proiect de investiții în care
municipiul Constanța în calitate de proprietar al infrastructurii de apă și canal, împreună cu
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operatorul RAJA, la care suntem acționari, intenționeaza să depună câ t mai repede o
aplicație în cadrul programului operațional de infrastructură mare.
Legat de rețeaua școlară, aș vrea să vă fac câteva precizări. Pentru că am văzut că s a tulburat puțin așa lumea școlii constănțene, dintr-un motiv pe care sincer nu pot să-l
înțeleg. Am plecat de la realități, realitățile astăzi sună în felul următor: avem Cole giul
Alexandru Ioan Cuza, fost liceu Navrom, cu o infrastructură mare, masivă, pe alocuri
perimată, iar unitatea școlară nu are capacitatea să gestioneze întreaga sup rafață. Realitate:
fostul liceu SNC, C.A. Rosetti, are imobile aflate în conservare, imobile care nu arată deloc
bine, fac referire la cămine. Realitate.. Școala 15 este goală. Tocmai pentru că este datoria
noastră să utilizăm corect și în interesul educației, spațiile de învățământ, am profitat de
oportunitate istorică, să reînființăm liceul de marină militară. Tocmai de aceea, au avut loc
întâlniri, prezentări, și am văzut că lucrurile neexplicate au născut o stare de tensiune și de
nemulțumire. De la în ceput vreau să precizez că interesul meu a fost să profităm cu toții de
acest moment, și să relansăm și să redimensionăm, atât fostul Navrom, căt și fostul SNC.
Eu am crezut că dacă preluăm din administare un imobil care naște cheltuieli, lumea se
bucură. Pe scurt, am propus mai multe soluții. Școala 15 este o școală care arată bine, este
bine poziționată și care are o suprafață de teren unde pot fi acomodate multe ateliere, astfel
încât să se construiască ateliere în funcție de necesarul de astăzi și de mâ ine, al școlii nu în
funcție de inzestrarea moșenită ieri.
De asemenea, copiii să fie cazați mai aproape de centru, la gară. Nu știu pentru cine naște
disconfort acest lucru, dar din punct de vedere al logicii de utlizare, este o ofertă bună.
Avem o școală părăsită care poate fi iarăși populată, avem un cămin gol, în conservare care
poate fi populat. Evident că structurile vor primi și alocările bugetare, astfel incât să -și
modernizeze infrastructura și să o aducă la standardul de astăzi. Pentru a căștiga timp, am
propus să modificăm structura rețelei după cum urmează: facem o dezmembrare la
Alexandru Ioan Cuza, separăm grădinița și pregătim pentru transfer unitatea”nota bene„ în
momentul în care se încheie anul școlar, nu mâine. 2: transferăm către Alexandru Ioan
Cuza, atât Școala 15, cât și căminul, tocmai pentru a putea aloca fonduri să înceapă
modernizarea și extinderea spațiilor ca la începutul școlii să se poată mândrii cu o
infrastructură mai bună decât ceea ce au în momentul de față.
Toate demersurile sunt pe un făgaș normal, într -un ritm accelerat, pentru că vrem ca în
anul centenarului să reînființăm liceul de marină militară la Constanța. Întrucât așteptăm
memorandum-ul aprobat în ședință de Guvern, astfel încât să putem aproba transferul din
proprietatea publică a municipiului Constanța, în proprietatea publică a statului și
administrarea MAPN, voi retrage punctul nr. 2 astăzi, și cu permisiunea dumneavoastră, de
îndată ce voi avea din partea secretariatului general al Guvernului confirmarea că acest
memorandum intră pe ordinea de zi a ședinței de Guvern, aș dori să vă convoc de îndată
într-o ședință, tocmai pentru a putea emite acest act necesar demarării investițiilor din
această zonă.
Legat de calitatea educației, vreau să vă spun că Liceul de Marină Militară, sunt convins că
va aduce un plus Constanței. Nu ma refer la trecutul de elită al lice ului, ci mă refer la un
model din contemporaneitate. Reînființarea liceului militar de aviație de data aceasta la
Craiova, a crescut atractivitatea zonei, ș i performanța. Din ce mi-au spus colegii de la
Craiova cu care am discutat, ultima medie a fost undeva peste 9,40, asta înseamnă că tineri
din toată țara care doresc să urmeze încă dinainte de liceu o carieră militară, aleg zonele
acestea.. cred că ar fi un câștig pentru toată lumea. Navromul se alege cu o infrastructură
modernizată și adecvată capacității actuale și de asemenea lasă loc pentru o proiecție de
viitor. Nu vreau să mă gândesc căt ar costa doar acoperișul actualului așezământ. Deci noi
am plecat la drum plini de bune intenții și încercăm să profităm cu toții, crescând nivelul
fiecărei unități școlare. Nu suntem legați de niciun alt interes, nu vrem să ne răzbunăm pe
2

vreo școală, pe vreun copil, pe vreun părinte, pe vreun director, pe vreun profe sor. După
discuțiile pe care le -am avut, cu Inspectoratul Școlar Județean , unde poziția mea a fost
extrem de fermă și de tranșantă, nu se modifică structura rețelei școlare, nu se modifică
normele, deci nu scade catedra ca să spunem așa, nu pleacă niciun profesor, nu se reduce
nicio cifră de școlarizare, și atunci nu înțeleg de ce nu te-ai muta într-o casă mai nouă și
mai bună, plus mai în centru?!
Am consultat de asemenea informal, locuitorii din Poarta 6, și vreau să vă zic că
opinia cvasi unanimă a fost că da, îsi doresc ca Liceul de Marină Militară, ce are statut de
unitate militară să reprezinte un pol de siguranță în cartierul Poarta 6. Așa că nu am vrut să
vin în fața dumneavoastră cu nicio decizie până cănd nu am avut toate lucrurile așezate pe
un făgaș de normalitate. Sunt convins că niciodată nu vom putea mulțumi pe toată lumea,
în schimb vreau să vă rog să votați cu bună-credință pentru că ceea ce facem, facem spre
binele orașului nostru. Vă mulțumesc!

Dl. Ioan Solomon
Dacă îmi permiteți, vă rog frumos..
În funcție de hotărârea de Guvern, prin trecerea obiectivului ca unitate militară...
Dl. Decebal Făgădău
Memorandum-ul întâi, ulterior hotărârea..
Dl. Ioan Solomon
Investițiile de cine vor fi suportate? Pentru ateliere, unități de învățământ adecvate
specificului acestei unități militare și așa mai departe.. cantine, cămine.. deci este un
complex am înțeles din declarația dumneavoastră, un complex întreg care acoperă toate
cerințele necesare desfășurării acestui obiectiv. Deci, investițiile de cine vor fi suportate?

Dl. Decebal Făgădău
În ceea ce privește funcționarea liceului de marină militară, toate cheltuielile vor fi
suportate de către MAPN, Ministerul Apărării Naționale. Ei vor investi în reabilitarea,
modernizarea clădirii, a infrastructurii și a dotării necesare pentru specializările pe care le
vor face dânșii, iar nouă ne revine partea de a transfera către Colegiul Alexandru Ioan
Cuza, sume de bani, astfel încât să își construiască ateliere moderne, într-un spațiu generos,
pe care îl au la dispoziție în curtea Ș colii 15, în conformitate cu programa de astăzi și cu
viziunea, sau misiunea școlii pentru mâine. Deci vor beneficia din partea noastră de tot
spijinul. De asemenea și capacitatea de cazare de la fostul SNC, actualmente C.A.Rosetti
va fi modernizată cu bani de la noi.
Dl. Ioan Solomon
Acea întrebare a fost și retorică pentru că avem foarte multe unități de învățământ
ce suportă investiții noi, adecvate la noile cerințe, ca număr de elevi, ca nu măr de clase, ca
număr de alte elemente constructive sistemului educațional și creșterii acestei rețele de
învățământ, acestei specialități mă refer.
Dl. Decebal Făgădău
Am înteles, sper că am răspuns la întrebarea dumneavoastră.
Dl. Liviu Merdinian
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Mulțumim pentru precizări domnule primar. Dacă nu mai sunt discuții, demarăm
ordinea de zi. Punctul nr.1: „Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.335/2011
privind transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța,
din administrarea RAEDPP Constanța, în administrarea unităților de învățământ
preuniversitar de stat”.
Dacă sunt discuții? Nu?!
Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
23 de voturi pentru.
Dl. Liviu Merdinian
Punctul nr. 2: „Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în
domeniul public al municipiului Constanța, bd. 1 Mai nr. 101, în vederea înscrierii în
cartea funciară”.
Sunt discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
23 de voturi pentru.
Dl. Liviu Merdinian
Punctul 3 a fost retras de pe ordinea de zi. Trecem la punctul nr.4: ”Proiect de
hotărâre privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul
Constanța pentru anul școlar 2018-2019„.
Dacă sunt discuții? Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?!
D-na Marcela Enache
23 de voturi pentru.

Dl. Liviu Merdinian
Punctul nr.5 pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în municipiul
Constanța prin” Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria
de operare a S.C. RAJA S.A. în Constanța în perioada 2014 -2020”.
Dacă sunt discuții? Supunem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
23 pentru.
Dl. Liviu Merdinian
Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr. 1:” Proiect de hotărâre privind
constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al municipiului Constanța”.
D-na Marcela Enache
Aici avem buletine de vot.
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Dl. Liviu Merdinian
Aici avem buletine de vot. Trecem la punctul nr. 2: ” Proiect de hotărâre privind
achiziționarea serviciilor de consultanță și asistență juridică în vederea încheierii
contractului colectiv de muncă la nivelul Serviciului public de asistență socială Constanța„.
Dl. Decebal Făgădău
Aș vrea sa fac aici o precizare cu permisiunea dumneavoastră. Am avut o întălnire
între sindicate și municipalitate. La această întâlnire sindicatul Sanitas, ne-a pus în vedere
faptul că negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul Serviciului public de
asistență socială durează destul de mult. Am invitat conducerea Serviciului publ ic de
asistență socială să îmi explice de ce durează atât de mult. În mod evident, dacă țineți
minte, noi am înființat în acest mandat Serviciul public de aistență socială. Evident că nu
au o experiență în negocierea contractelor colective de muncă, ba mai mult, chiar la nivelul
municipalității lipsește această competență, tocmai de aceea mi-au cerut permisiunea să
introducă pe ordinea de zi suplimentară acest proiect de hotărâre, prin care să poată angaja
asistență juridică de specialitate, cu alte cuvinte unul, doi avocați specializați ăn contracte
de muncă astfel încât, să poată accelera acest proces important de consultare și încheiere
pentru semnarea contractului colectiv de muncă. Acesta este motivul pentru care am venit
oarecum intempensiv în ședința consiliului local cu proiectul de hotărâre. Vă mulțumesc!

Dl. Liviu Merdinian
Se supune la vot punctul nr.2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
23 de voturi pentru.
Dl. Liviu Merdinian
Punctul nr. 3 pe ordinea suplimentară: ” Proiect de hotărâre privind îndreptarea
erorii materiale din cuprinsul art.1 al HCL nr. 4/2018 privind fuziunea prin absorție a S.C.
ECOSAL S.R.L. Constanța de către S.C. CONFORT URBAN S.R.L. Constanța.

D-na Marcela Enache
Este o precizare. În comisiile de specialitate, acest proiect a intrat ca modificare a
proiectului, însă analizănd mai bine am considerat că este mai bine să apară ca îndreptare
de eroare materială. Deci asta este singura modificare, nu este altă observație.

Dl. Liviu Merdinian
Supunem la vot proiectul nr.3. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
D-na Marcela Enache
23 de voturi pentru.
Dl. Liviu Merdinian
Avem rezultatul votului:
Dl. Decebal Făgădău 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 anulat
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D-na Marcela Enache 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 anulat
D-na Marcela Mariana Frigioiu 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 anulat
D-na Mihai Radu Vânturache 21 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 anulat
D-na Irina Roxana Pînzariu 20 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 anulate
Dl. Radu Volcinschi 21 voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate
Dl. Eugen Căruntu 21 voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate.
Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?

D-na Marcela Enache
23 voturi pentru.
Dl. Liviu Merdinian
Mulţumim. Ordinea de zi a fost epuizată. Prin aceasta declarăm şedinţa
extraordinară a Consiliului Local Constanţa din 23 februarie 2018, închisă. Mulțumim!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Liviu Merdinian

SECRETAR,
Marcela Enache
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