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PROCES-VERBAL 
   
 
 Încheiat astăzi, 05.03.2020 orele 1100, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocată de îndată prin Dispoziția nr. 
1933/04.03.2020. 
 La ședință participă: 23 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absenți 
fiind: d-na Mihaela Andrei, d-na Adriana Arghirescu și dl. Marin Aurelian Marius), 
dl. primar Decebal Făgădău, d-na secretar general Fulvia Antonela Dinescu, 
funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului şi reprezentanţi 
ai mass-media. Ședința este publică și este condusă de doamna consilier local 
Nicolae Irinela, conform HCL nr.49/30.01.2020. 
 
 
D-na Irinela Nicolae 
Bună ziua doamnelor și domnilor! Se convoacă Consiliul local, în sesiune 
extraordinară astăzi, 5 martie 2020. Prezența? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
Bună ziua! Din cei 27 de consilieri locali sunt prezenți astăzi la ședința de consiliu 
23. Ședința este statutară.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumim foarte frumos! Salutăm și astăzi prezența domnului președinte al 
Consiliului județean – dl. Horia Țuțuianu. Vă mulțumim! Astăzi avem 4 proiecte pe 
ordinea de zi și vă supun votului proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Cine este 
împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc! 
Dl. primar a solicitat cuvântul, să îl ascultăm. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Sărut-mâinile doamnelor și domnișoarelor, am onoarea să vă salut domnilor! Încep 
această ședință extraordinară, ședință de îndată prin a-i ura mult succes doamnei 
Fulvia Dinescu cea care prin dispoziție de primar are atribuții delegate de secretar 
general al municipiului Constanța. V-ați început mandatul cu o ședință 
extraordinară. Situația în ceea ce privește evoluția virusului la nivel de Europa 
pune presiune atât pe autorități cât și pe oameni care sunt preocupați. Reconfirm  
faptul că în Constanța până la acest moment nu există niciun caz de coronavirus 
confirmat, dar tocmai pentru că vrem să fim cât se poate de pregătiți pentru că 
vedem alte țări mult mai dezvoltate precum cele din vestul Europei care sunt luate 
prin surprindere, repet, pentru că vrem să fim mult mai bine pregătiți, astăzi am 
convocat ședință extraordinară tocmai pentru a da curs rapid unei solicitări a 
Spitalului de boli infecțioase. Spitalul clinic de boli infecțioase ne-a solicitat 292 de 
mii de lei pentru achiziționarea unui aparat tip platformă multiplex automată 
InGenius – Elitech care ajută la diagnosticarea acestui virus COVID 19. Chiar dacă 
demersurile au fost făcute și către Ministerul sănătății, am considerat că nu putem 
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să așteptăm și că până se centralizează toate solicitările, se fac rectificări de buget 
și așa mai departe, este de datoria noastră să acționăm prompt, rapid. Am profitat 
de acest lucru pentru a veni și în sprijinul instituțiilor de învățământ, pentru că nu 
este timpul să facem politică, ci este timpul să acționăm. Tocmai de aceea, chit că 
nu este în sarcina autorității locale, nici a primăriei, nici a consiliului local; 
asigurarea de materiale igienico-sanitare: săpun, hârtie igienică, materiale de 
curățenie și așa mai departe, în urma controlului pe care l-a făcut echipa mea, au 
stat de vorbă cu toți conducătorii instituțiilor de educație din municipiul Constanța 
și au centralizat solicitările pe care aceștia ni le-au adresat. Au fost unități, cele 
mai multe, care au spus că da, au nevoie de sprijinul nostru și au fost și unități 
care au spus fie că au deja produse pe stoc, că au fost mai prevăzători și anul 
trecut când am făcut același lucru în luna decembrie, au stocuri suficiente pentru 
această perioadă, fie că se descurcă din finanțarea de bază, lucru pe care și l-au 
asumat. Tocmai de aceea, pe lângă rectificarea bugetului strict pentru cele două 
puncte: 292 de mii de lei ce merg astăzi la Spitalul de boli infecțioase și 500.000 
lei adică jumătate de milion doar pentru materiale igienico-sanitare și dezinfectanți 
către școlile, liceele și grădinițele din municipiul Constanța, pe lângă acest punct 
mai avem încă trei puncte care fac referire la încă 2 subiecte.  
Al doilea subiect este legat de acordarea de facilități de transport, de la transportul 
public pentru toți elevii constănțeni, iar al doilea am anunțat de data trecută că 
Direcția generală de asistență socială începând din momentul în care vor fi 
finalizate toate procedurile, va implementa un proiect pentru asistență la domiciliu; 
un proiect care a fost scris de mult, a fost depus și a fost declarat un proiect 
câștigător, prin acest proiect vom avea 160 de bătrâni, persoane singure, persoane 
vulnerabile, ce vor beneficia de asistență din partea colegilor noștri. În funcție de 
cum va funcționa acest proiect, sunt convins că putem permanentiza în cadrul 
Direcției generale de asistență socială, o asistență la domiciliu pentru că deja cred 
că toată lumea s-a convins la ce nivel înalt sunt serviciile noastre sociale, atât la 
căminul de bătrâni, cât și în creșele, cantinele sociale pe care le gestionează DGAS, 
pot să spun că sunt atât de bune condițiile, că unii sau alții merg acolo să-și facă 
campanie electorală pe munca altora; eu le mulțumesc celor care au muncit, 
colegilor mei de la Direcția generală de asistență socială și cu această ocazie 
trebuie să aprobăm și un regulament de organizare și funcționare a acestui 
compartiment, pentru că în cursul zilei de mâine după urcarea în My SMIS a tuturor 
documentelor, inclusiv aceste două hotărâri, vor începe simultan două procese: 
cel de semnare a contractului cu procedură de achiziție cu tot ceea ce înseamnă 
implementarea și 2, acreditarea acestui serviciu pentru că spre deosebire de multe 
alte.. să-i spunem așezăminte care promovează servicii sociale, serviciile noastre 
publice sociale, sunt servicii acreditate. Așa că acestea sunt motivele pentru care 
am cerut convocarea de îndată a Consiliului local. Vă mulțumesc că ați dat curs 
convocării și d-na președinte vă rog, treceți la dezbateri și vot! Mulțumesc! 
 
D-na Irinela Nicolae 
Mergem la punctul nr. 1 al ordinii de zi: ”Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2020”. Avem intervenții? Cine este pentru? 
Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
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D-na Fulvia Antonela Dinescu 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Irinela Nicolae 
Mulțumesc. Proiectul nr. 2: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea  HCL 
nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de 
călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul 
Constanța”.  
Domnule primar, aici aveați un amendament. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Nu știu dacă să îi spunem amendament sau greșeală de copiere, de transmitere 
din partea colegilor care au trebuit să organizeze așa ad-hoc această ședință, cu 
toate că în regulament lucrurile erau foarte clar explicate, foarte bine definite, în 
textul hotărârii s-au strecurat... de fapt a fost transmisă o hotărâre intermediară. 
Tocmai de aceea, amendamentul sună în felul următor: pentru a clarifica art. 2 lit. 
c și d se vor modifica și vor avea următorul conținut:  la lit. c: ”Elevii care urmează 
cursurile la unitățile de învățământ primar, gimnazial, liceal, postliceal, profesional 
și de ucenici cursuri de zi, acreditat sau autorizat în municipiul Constanța, 
indiferent de domiciliu” și lit. d: ”Elevii cu domiciliul în municipiul Constanța, ce 
urmează cursurile la unitățile de învățământ primar, gimnazial, liceal, postliceal, 
profesional și de ucenici, acreditat/autorizat din afara municipiului dar numai pe 
rutele care intră în competența noastră, rutele ce sunt asigurate de către CT BUS.” 
De asemenea, am constatat că a fost omis un articol, care vine să lămurească 
situația de tranzit, art. 6 pe care vi-l propun să îl inserăm în hotărâre, 
contravaloarea abonamentelor achiziționate până la data adoptării prezentei 
hotărâri nu se restituie, ca lucrurile să fie clare. Iar la punctele 3 și 4 se vor modifica 
subsecvent la anexă în art. 4, conform a ceea ce am citit la art. 1 din amendament. 
Amendamentul îl propun în formă scrisă, de altfel d-na secretar general are forma 
consolidată transmisă, a fost pur și simplu o greșeală de scanare, am înțeles că au 
fost ceva intervenții pe acest subiect. Una peste alta, vorbim de transport gratuit, 
transport public gratuit pentru toți elevii din municipiul Constanța, pentru toți elevii 
care învață în municipiul Constanța indiferent unde au domiciliul, pentru că după 
cum ați văzut în regulament, se va face la control o prezentare a carnetului de elev 
sau adeverințe de școlarizare de la o instituție de învățământ de pe raza 
municipiului Constanța, tocmai de aceea nu am fi putut să discriminăm ca dacă 
era cineva cu domiciliul în localitățile limitrofe Constanței, așa cum se întâmplă de 
altfel, copiii noștri să beneficieze, iar cei care învață la aceeași școală, în aceeași 
clasă să nu beneficieze și evident că lucrurile acestea vin în completare la ceea ce 
exista deja, în contractul de delegare și regulamentul ce guvernează acest contract 
de servicii publice, reducerile pentru studenți, pentru personalul didactic și 
nedidactic, gratuitatea existentă deja pentru copii cu vârstă de până în 5 ani. Așa 
că vă rog, doamna secretar, la prefectură să fie transmisă astăzi varianta 
consolidată, nu cea care a fost transmisă din greșeală domnilor consilieri. Vă rog, 
d-na președinte. 
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D-na Irinela Nicolae 
Da, mulțumesc domnule primar! Vă rog, d-na consilier. 
 
D-na Cristina Andreea Văsii  
Voiam în primul rând să îi mulțumesc domnului primar că a ajuns la fundul 
sertarului și a găsit proiectul pe care l-am depus noi acum 3 ani, cu referire la 
această gratuitate și de asemenea să vă mulțumesc pentru că mă urmăriți in 
mediul online, pentru că am sesizat de dimineață această problemă... am sesizat-
o de ieri, dacă dumneavoastră spuneți că a fost o scăpare și în regulament 
mulțumim că ați corectat, am făcut și noi acest amendament la comisia 3 înainte 
să avizăm proiectul și am dori să mai adăugăm un amendament pentru asigurarea 
gratuității și studenților. Proiectul nostru inițial prevedea asigurarea gratuității de 
transport comun pe RATC la momentul acela, acum CT BUS și pentru studenții cu 
vârstă până în 26 de ani. Deci Partidul Național Liberal propune acest 
amendament. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Vom supune la vot amendamentele pe rând, pentru primul amendament cel depus 
de domnul primar. Cine este pentru?  Cine este împotrivă? Se abține cineva?  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
23 de voturi pentru. A trecut amendamentul. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Pentru cel de-al doilea amendament, cel prezentat de colega noastră din PNL. Cine 
este pentru?  Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
Nu a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Deci cel de-al doilea amendament nu a trecut. Revenim la proiectul nr. 2.  
 
Se aude din sală: Ne spuneți și nouă vă rog câte voturi au fost?  
 
D-na Irinela Nicolae 
Vă rog, ce nu este în regulă? 
 
Se aude din sală: Câte voturi au fost? 
 
D-na Irinela Nicolae 
Putem să reluăm votul. Cine este pentru? Vă rog să numărați d-na secretar.  
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
9 voturi pentru (dl. Avătavului Costin Valeriu, dl. Barață Bogdan-Dumitru, d-na 
Câmpeanu Adriana Teodora, dl. Gavrilă Florin, dl. Solomon Ioan, dl. Tulică Marius, 
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d-na Văsii Cristina Andreea, d-na Trandafir Raluca Andreea și dl. Popescu George 
Andrei) și 14 abțineri. Nu a trecut amendamentul.  
 
Se fac comentarii în sală. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Trecem la votarea proiectului nr. 2 cu amendamentul care a trecut și întreb. Cine 
este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 3: ”Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului 
“SSM@160 - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanele vârstnice 
din municipiul Constanța”, SMIS 125595 și a cheltuielilor aferente„. Cine 
este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
D-na Irinela Nicolae 
Proiectul nr. 4: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului social “Compartiment pentru 
îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice” cod 8810ID-I”. Cine este 
pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
23 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
  
D-na Irinela Nicolae 
Vă mulțumesc foarte mult! Declar ședința închisă! 
 
 
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
      Irinela Nicolae                     SECRETAR GENERAL, 
                                  Fulvia Antonela Dinescu 

 

 

 

 Întocmit, 
                                                                           Inspector Cristina Croitoru 
 


