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PROCES-VERBAL 
   
 
 Încheiat astăzi, 20.03.2020 orele 1500, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocată de îndată prin Dispoziția nr. 
2014/20.03.2020. 
 La ședință participă: 19 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție (absenți 
fiind: d-na Andrei Mihaela, dl. Avătavului Costin Valeriu, dl. Barață Bogdan 
Dumitru, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, d-na Nicolae Irinela, d-na Trandafir 
Raluca Andreea, dl. Marin Aurelian Marius și dl. Florea Răzvan Ionuț), 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 Cojoc 
Marioara, conform HCL nr.100/20.03.2020. 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
Bună ziua! Sunt prezenți 19 consilieri din cei 27, deci ședința de consiliu este 
statutară. Lipsește d-na Irinela Nicolae, ne-a anunțat că nu poate să facă parte 
astăzi din ședința de consiliu, fiindcă lipsește din oraș, drept urmare trebuie să 
alegem un președinte de ședință.  
 
Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu 
D-na Cojoc Marioara. 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
Cine este pentru? 19 voturi pentru.  
 
D-na Marioara Cojoc 
Supun la vot ordinea de zi cu un singur punct din acest moment. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
19 voturi pentru.  
 
Dl. Decebal Făgădău 
Acum, pentru că aș vrea să rămână înregistrat, aș vrea să fac eu o prezentare 
extrem de succintă de ce este necesar să facem asta. 
 
D-na Marcela Enache  
A fost aprobată ordinea de zi! 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Ordinea de zi, da! Avem punctul 2, pentru că punctul 1 s-a votat. 
 
D-na Marcela Enache  
Nu. S-a aprobat ordinea de zi, convocatorul.  
 
Dl. Decebal Făgădău 
Alegerea președintelui de ședință s-a făcut deja, d-na Enache. 
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D-na Marioara Cojoc 
Și acum trecem la punctul nr. 2.  
 
D-na Marcela Enache  
Nu s-a supus la vot ordinea de zi! 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Supuneți la vot ordinea de zi! 
 
D-na Marioara Cojoc 
Ordinea de zi am supus-o la vot. Mai supun o dată. Supun din nou ordinea de zi la 
vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
19 voturi pentru.  
 
Dl. Decebal Făgădău 
19 voturi pentru. Proiectul a trecut. Mai departe. 
 
D-na Marioara Cojoc 
Pe ordinea de zi, primul proiect s-a votat, s-a ales președintele de ședință și 
suntem la punctul 2: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului local pe anul 2020” inițiator: dl. primar Decebal Făgădău. 
Domnule primar. 
 
Dl. Decebal Făgădău 
Doamnelor și domnilor consilieri, voi face o prezentare succintă a proiectului de 
hotărâre tocmai pentru a avea o justificare legală ce va rămâne în arhive în 
procesul-verbal, o justificare pentru convocarea de îndată. După cum știți, atunci 
când am aprobat bugetul municipiului Constanța, l-am aprobat cu niște 
amendamente și am alocat bani spitalului nostru, pentru achiziționarea unei 
platforme, un kit rapid pentru depistarea acestui virus. De asemenea, am alocat și 
alte sume pentru echipamente de protecție pentru medici și personalul medical, 
pentru dezinfectanți și pentru alte teste suplimentare. Prin dispoziție de primar, 
conform Hotărârii Consiliului local pentru situații de urgență am alocat până acum 
bani pentru kit-uri de testare și pentru alte echipamente. Pe lângă această să-i 
spunem modificare a bugetului prin actualizarea deciziilor pe care le-am luat în 
comitetul local pentru situații de urgență, am primit ieri un necesar de aproximativ 
2,5 milioane de lei, întrucât după cum știți, sunt pe cale de epuizare, toate stocurile 
de materiale de protecție pentru medici și personalul medical. Așa că am convocat 
de îndată, pentru a răspunde cât mai repede solicitării Spitalului de boli infecțioase, 
am luat în calcul și ceea ce primisem deja de la direcțiile suport, deci obiectul 
rectificării îl reprezintă doar lupta cu coronavirusul; 84.000 lei kit-uri pentru COVID 
– bani plătiți, 182.000 lei – diferențele de alocație de hrană, pentru că cei care 
sunt infectați cu COVID - au nevoie de un aport caloric mai mare decât bolnavii 
obișnuiți să-i spunem și am acoperit noi această diferență. Astăzi, dăm 2.500.000 
lei pentru achiziționarea de materiale sanitare, echipamente de protecție, 
dezinfectanți și teste și de asemenea 10.000 lei o cofinanțare de 10% pentru 
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achiziționarea unei hote microbiologice clasă 3 biosiguranță care limitează 
expunerea operatorului prin manipularea probelor provenind de la pacienții 
infectați cu COVID-19. E nevoie să cumpărăm această hotă, pentru că noi nu 
prelucrăm în laboratorul nostru doar testele provenite din recoltarea proprie, ci și 
testele pe care ni le pune DSP-ul la dispoziție după ce testează contacții sau 
suspecți asimptomatici. Deci conform procedurii, cam tot ce înseamnă probă se 
aduce astăzi la spitalul nostru, în laborator; și întrucât a crescut destul de mult, e 
nevoie ca să îi protejăm pe operatori pentru că și așa nu fac față și așa nu cred că 
putem să facem față valului ce va veni. De asemenea, la Direcția Generală de 
Asisență Socială banii merg pentru: dispensere pentru dezinfectanți, dezinfectant 
propriu-zis, termometre, materiale sanitare, halate, combinezoane de unică 
folosință, măști, acoperitori de pantofi, 10 aparate concentratoare de oxigen la 
Căminul de bătrâni; de asemenea le dăm 2 milioane, astfel încât să poată asigura 
fluxul de bani necesari pentru izolați, până când se încheie contractul cu Direcția 
de Sănătate Publică, pentru că pentru persoanele izolate la noi, în spațiile 
municipiului, Direcția generală de asisență socială asigură mesele și toate cele 
trebuincioase, deci practic sunt cazați la noi, și conform costului aprobat prin act 
normativ, noi am asigurat acum banii până când îi primesc ei înapoi, că de unde 
să plătească masa și tot ceea ce este necesar. De asemenea, bugetele instituțiilor 
de învățământ preuniversitar de stat pentru achiziția de pachete educaționale și 
servicii de reparații și igienizarea unităților, adică profităm de această pauză și le 
dăm bani pentru ce aveau ei, pentru modulele de online ce aveau la noi referate 
și pentru micile reparații pe care să le facă concomitent cu dezinfecția. La Serviciul 
Public de Impozite și Taxe măști și echipamente de protecție, același lucru pentru 
că avem în continuare pe lângă măsurile interne, contact cu publicul, iar la Direcția 
Administrativ a primăriei - dezinfectanți de uz medical- curățare mâini, mănuși și 
așa mai departe. Deci pe scurt doar asta rectificăm, nu venim cu bani din altă parte 
sau venim cu alte proiecte. Întrebări dacă sunt, vă stau cu drag la dispoziție.  
 
D-na Marioara Cojoc 
Comentarii? Întrebări? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se 
abține cineva? 
 
D-na Fulvia Antonela Dinescu 
19 voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 
D-na Marioara Cojoc 
Dacă mai aveți ceva de adăugat? 
 
D-na Marioara Cojoc 
Declar ședința închisă, având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată. Vă 
mulțumesc frumos! 
 
 
  PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ, 
       Cojoc Marioara      SECRETAR GENERAL,                   
                       Fulvia Antonela Dinescu   

 Întocmit,             
Insp. Cristina Croitoru 


