ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 10.12.2018 orele 12°°, în şedinţa de îndată a Consiliului
local al municipiului Constanţa.
La ședință participă: 20 de consilieri din 27 de consilieri în funcție
(absenți fiind: d-na Arghirescu Adriana, dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl.
Căliminte Horia-Marius, dl. Constantin Victor, dl. Mihăilescu Cristian, dl.
Popescu George-Andrei, d-na Trandafir Raluca-Andreea), dl. primar Decebal
Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu
de specialitate al primarului şi reprezentanţi ai mass-media. Ședința este
publică și este condusă de domnul consilier Tincu Cristian, conform HCL nr.
443/31.10.2018.
Dl. Cristian Tincu
Sărut-mâna, bună ziua! Astăzi, 10 decembrie 2018 se convoacă consiliul local
în ședință de îndată. Avem două puncte pe ordinea de zi. Prezența, doamna
secretar.
D-na Marcela Enache
20 de consilieri prezenți.
Dl. Cristian Tincu
20 de consilieri prezenți, așadar ședința este statutară. Supun la vot
convocatorul cu cele două puncte. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține
cineva? Înainte să votăm, domnul primar vrea să ne adreseze câteva cuvinte.
Dl. Decebal Făgădău
Sărut-mâna, doamnelor! Am onoarea să vă salut, domnilor! În primul rând
vreau să vă mulțumesc că ați dat curs convocării destul de intempestive, dar
după cum probabil știți tot ceea ce am planificat începe să prindă contur; fac
aici referire la două proiecte ce vor fi finanțate din fonduri structurale. Primul
proiect are în atenție Școala gimnazială nr. 16 ”Marin Ionescu Dobrogianu”.
Este un proiect la care am aprobat de-a lungul timpului studii și proiecte,
astfel încât să-l putem depune. Ne aflăm în faza finală, în faza premergătoare
semnării contractului de finanțare, tocmai de aceea proiectul de hotărâre
reprezintă ultimul act înaintea semnării contractului de finanțare. Vreau să știți
că vorbim despre un proiect ce are o valoare de peste 6,3 milioane de lei, un
proiect prin care ne propunem reabilitarea corpurilor existente în școală și aici
am o scurtă descriere a lucrărilor ce urmează să fie efectuate: înlocuirea
pardoselilor, înlocuirea ușilor, înlocuirea instalațiilor, lucrări de anvelopare
pentru creșterea eficienței energetice, refacerea acoperișului, inclusiv panouri
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termo-izolante, refacerea laboratorului de chimie, a laboratorului de fizică,
dotarea acestora. De asemenea, un lucru foarte important, întrucât școala 16
este o școală ce a crescut frumos de la an la an și practic a devenit
neîncăpătoare, ne propunem în acest proiect extinderea corpului 1 cu un nivel
superior, adică îi vom adăuga etajul 2, vor avea 5 săli de clasă în plus, o sală
multimedia dotată. Iar la dotări vorbim atât despre mobilier, ceea ce era
normal, calculatoare, laptopuri, imprimante video proiectoare, cu un sistem de
supraveghere video și sistem de alarmare antiefracție, sistem de control
acces. Din această sumă totală de 6,3 milioane de lei, contribuția municipiului
Constanța va fi de 125 de mii de lei, cheltuielile neeligibile sunt doar 15 mii de
lei și sper ca după ce vom semna contractul de finanțare, procedura de
achiziție pentru selectarea constructorului să intre în linie dreaptă și să putem
începe cât mai repede acest proiect. Al doilea proiect este un proiect ce va fi
cofinanțat, de fapt finanțat, întrucât vorbim de partea cea mai importantă din
fondul social-european, în cadrul programului operațional de creștere a
capacității administrative 2014-2020. Este un proiect de peste 3,6 milioane de
lei, 0 – valoarea neeligibilă, deci absolut toate cheltuielile au fost declarate
eligibile, cofinanțarea noastră va fi de 72 de mii de lei și are legătură cu
elaborarea unei strategii de SMART CT a orașului. Evident că ne-am propus un
grup țintă în primul rând în cadrul aparatului administrativ de aproximativ 125
de persoane și, de asemenea, vor fi organizate întâlniri și dezbateri cu
adevărații beneficiari ai conceptului de SMART CT, adică cu constănțenii. Cele
două proiecte sunt demarate, cred, că în urmă cu doi ani de zile, dacă nu ma
înșel.. doamna Merlă?! După cum știți cam toate axele au suferit modificări și
cred că ceea ce am făcut în ultimele luni va deveni o obișnuință; tocmai de
aceea, vreau să vă anunț de pe acum, că ori de câte ori vom fi solicitați să
prezentăm hotărârea de consiliu local ca un ultim document înainte de
semnarea contractului de finanțare, voi convoca ședințe de îndată; e mai bine
să discutăm lucrurile acestea din timp. Așa că, încă o dată vă mulțumesc
pentru prezență și vă rog, domnule președinte, să supuneți la vot proiectele de
hotărâre.
Dl. Cristian Tincu
Mulțumim, domnule primar!
D-na Andrei Mihaela
O secundă.. am și eu o întrebare pe marginea acestui proiect. Dacă domnul
primar a făcut aceste precizări și îi mulțumesc, pentru că aș fi vrut să întreb în
ce constă reabilitarea. Și a doua întrebare la proiectul nr. 1, am o curiozitate ..
cum sunt selectate aceste școli și propuse spre finanțare? Și câte clădiri sunt
propuse spre finanțare până la data prezentei? În ce context și pe ce criterii le
selectăm?
Dl. Decebal Făgădău
Doamna Merlă, lăsați că mă descurc! În primul rând, înainte de a candida am
făcut o analiză asupra rețelei școlare din municipiul Constanța. În al doilea
rând, după cum știți, 18 unități școlare sunt incluse doar în programele din
fonduri structurale. Pe lângă acestea avem programe naționale și programe
locale. Aici fac referire atât la PNDL, cât și la programele pe care Ministerul
Educației le-a derulat împreună cu Banca Mondială și cu cofinanțarea
autorității locale. Le-am luat în ordinea firească, în ordinea în care evoluția de
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viitor a școlii este anticipată de datele pe care le-am analizat împreună cu
Inspectoratul școlar. Cu alte cuvinte, acolo unde am văzut că sunt cifre în
descreștere am pus lucrurile puțin în „hold”, acolo unde am văzut că școlile fie
sunt pe un tren pozitiv, fie că reprezintă în continuare centru de interes, un pol
pentru educația constănțeană, au fost incluse în proiectele noastre, așa că în
momentul de față pot să vă zic că jumătate din școlile din Constanța sunt
incluse în proiecte ale municipalității; ați văzut că nu există ședință a
consiliului local în care să nu votați un proiect legat de școli. Acestea sunt
criteriile, sunt criterii de bun simț, normale, obiective, nicidecum criterii
subiective. S-a plecat în primul rând de la numărul de elevi și de la trendul
unității școlare.
Dl. Romeo Caius Rezeanu
Pentru că suntem într-o lună de sfârșit de an, de bilanț, dincolo de ce a
prezentat domnul primar, de răspunsul dat colegei mele, eu aș vrea să întreb
altceva. Deci este lăudabilă inițiativa asta în toate școlile, este lăudabilă și
inițiativa de a da burse, un factor destul de important din punct de vedere al
încasărilor la buget din taxele locale am înțeles...
Dl. Decebal Făgădău
Un sfert.
Dl. Romeo Caius Rezeanu
Un sfert.. Aș vrea să vă întreb, domnule primar, dacă dincolo de toate aceste
inițiative, ați luat în calcul să evaluați managementul acestor școli, pentru că
știu că dumneavoastră semnați contractul de management și dacă ați
constatat că unii dintre managerii acestor școli nu se mai ridică la nivelul
exigențelor dumneavoastră, pentru că mi-e greu să cred că toți, absolut toți
directorii din ultima vreme se conformează acestor exigențe. Șiți foarte bine că
sunt directori care ocupă aceste funcții de 10 ani, de 12 ani, de 15 ani,
probabil că sunt depășiți un pic de vremuri. Pentru că, să știți că inițiativa asta
de a da burse elevilor pălește în fața inițiativei unui director care vrea sau cere
bani în continuare ca să ia table, să ia bănci și așa mai departe. De asta voiam
să văd dacă aveți în vedere să evaluați managementul unora dintre acești
directori?! Vă mulțumesc!
Dl. Ioan Solomon
Dacă îmi permiteți și mie! Domnule primar, eu fac parte din Consiliul de
administrație al Școlii generale nr. 16. Din 2016 până în prezent, cum a spus
și domnul Rezeanu, s-au schimbat din diverse motive trei directori de școală.
Din analiza mea, făcută nu numai la această școală, ci și la celelalte licee și
alte școli și grădinițe, sistemul administrativ de cunoaștere a directorilor lasă
de dorit. În ce sens? Partea curriculară e partea curriculară, partea
administrativă e partea administrativă. Este foarte greu, aceeași problemă e
cu Liceul Traian cu sala de sport, pentru că nu există în organigramă o
persoană tehnică care să vină, să discute, să vină la primărie, să ia legătura cu
birourile competente de dezvoltare a proiectelor și atunci rămân în paragină.
La școala 16, anul trecut și acum doi ani s-a reparat o grădiniță, acoperiș, s-a
făcut o rampă pentru copiii cu probleme și așa mai departe, deci s-au cheltuit
niște bani. Într-adevăr, necesită cum spuneți și dumneavoastră, sunt în jur de
926 de elevi la ora actuală, grădinița și școala respectivă, dar vă rugăm să
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țineți cont și de celelalte unități, cum ați spus dumneavoastră și ca factori
primordiali: numărul de copii, calitatea învățământului și specialitățile pe care
unele școli sau licee le au sau nu le au, în funcție de zonă și așa mai departe.
Dl. Decebal Făgădău
Voi încerca să răspund la ambele întrebări. După cum știți, legea educației
naționale, Legea nr. 1/2011 a schimbat radical modul în care este organizată
persoana juridică numită școală. Tocmai de aceea, relația dintre primar
managerul instituției de învățământ este una ce îmbracă strict aspecte formale
și vizează în primul rând respectarea utilizării fondurilor publice alocate fie de
la autoritatea centrală prin autoritatea locală, fie de către autoritatea locală.
Nu îmbracă criterii de analiză, de evaluare din punct de vedere al performanței
școlare, pentru că de acest lucru din câte știu eu se ocupă Inspectoratul,
Ministerul prin Inspectoratul Școlar General și de asemenea din câte știu eu și
consiliul de administrație are competențe în acest sens. Legat de numărul de
copii, vă imaginați că am situația tuturor unităților de învățământ și întradevăr am apreciat unii directori ai Școlii 16 mai mult decât alți directori, dar
nu noi îi organizăm și nu noi stabilim criteriile de desemnare, de împuternicire
în funcția de director, chit că este interimar. Cred că ceea ce ați spus
dumneavoastră reprezintă de fapt o scurtă analiză a unei experiențe pe care o
aveți în rândul consiliilor de administrare. Eu vă muțumesc că îmi aduceți la
cunoștință acest lucru și vă propun ca toate problemele pe care
dumneavoastră le semnalați în cadrul ședințelor consiliilor de administrație să
le aduceți la cunoștință comisiei de specialitate din cadrul consiliului local
municipal, să le discutați între dumneavoastră și, de ce nu, să nașteți
propuneri, astfel încât să îi sprijinim pe directori, pe cei care conduc școlile.
Pentru că s-au trezit peste noapte cu o mulțime de obligații impuse de lege
fără a fi pregătiți în prealabil pentru acest lucru. Dânșii trebuie să vizeze
planurile de bază, să excilizeze instalațiile sub presiune, au o mulțime de alte
îndatoriri, altele decât cele pe care le-am avut noi în imagine despre un
director de școală, cel care se ocupă de calitatea actului educațional și așa mai
departe. Deci, orice propunere vine în sprijinul educației, la mine găsește ușa
deschisă. Vă mulțumesc mult de tot!
D-na Cristina Andreea Văsii
Îmi cer scuze! Am și eu o întrebare. Nu pot să spun că am înțeles mare lucru
din răspunsul dumneavoastră referitor la criteriile de selectare. Deci nu ați fost
suficient de clar și aș vrea să revenim un pic ..
Dl. Decebal Făgădău
Poate nu ați înțeles dumneavoastră..
D-na Cristina Andreea Văsii
Haideți să ne purtăm puțin civilizat.
Dl. Decebal Făgădău
Vă rog.
D-na Cristina Andreea Văsii
Voiam să știu dacă aveți niște criterii clare de selecție și de ierarhizare, de
prioritizare, pardon, a acestor reabilitări ale școlilor și cine anume se ocupă de
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această listă, cine stabilește o ordine. Pentru că eu nu am înțeles din răspunsul
dumneavoastră decât că ați studiat dumneavoastră împreună cu inspectoratul,
în baza unor criterii pe care nu le-ați menționat.
Dl. Decebal Făgădău
Deci doamna consilier, am înțeles întrebarea, am înțeles că n-ați înțeles.
D-na Cristina Andreea Văsii
Nu înțeleg de ce sunteti agresiv..
Dl. Decebal Făgădău
Nu sunt agresiv, așa percepeți dumneavoastră. Îmi cer scuze dacă m-ați
perceput ca agresiv. Deci în primul rând ”a prioritiza” nu există în limba
română. Criteriile sunt cele pe care le-am stabilit împreună cu Inspectoratul
Școlar General și cu directorii instituțiilor de învățământ la un anumit moment.
În momentul în care am selectat prioritățile pentru acest mandat. Din punctul
de vedere al fondurilor structurale disponibile, a tipurilor de proiecte
disponibile și credeți-mă că nu vă pot rezuma în 2 minute ceea ce muncesc de
doi ani si jumătate. Dacă nu ați înțeles, vă invit la o discuție clarificatoare, dar
vă asigur că la acea discuție trebuie să cunoașteți o dată cum este organizată
rețeaua școlară, 2 - cum funcționează legea educației naționale din punct de
vedere al alocării finanțărilor, cum operează fondurile structurale, cum
operează programele dedicate în cadrul fondurilor structurale și de asemenea
să cunoașteți indicatorii de evoluție a fiecărei unități școlare. Asta presupune
analiză statistică, cum evoluează din punct de vedere demografic municipiul
Constanța, ce cartiere întineresc, ce cartiere îmbătrânesc, în ce zone se
dezvoltă orașul nostru, unde apar cartiere noi, unde apar copii mai mulți, unde
sunt necesare investiții în unități școlare noi sau reconversia unităților școlare
care nu mai întrunesc condițiile prevăzute de lege. Deci, sunt o mulțime de
criterii. Dacă aveți această curiozitate și nu doar într-o ședință de consiliu
local, vă puteți adresa oricând către asistenta mea și vă programez la o
întâlnire clarificatoare. Nu înțeleg de ce dumneavoastră, orice răspuns de-al
meu îl percepeți ca fiind unul agresiv. Eu încerc doar să vă spun că trebuie
întâi să cunoașteți foarte bine aceste elemente ca să puteți înțelege, pentru că
mi-e greu să explic în două minute ceea ce muncesc de doi ani și jumătate.
D-na Cristina Andreea Văsii
Vă mulțumesc frumos pentru invitație, voi ține cont de ea și consider că pentru
transparentizare, totuși, ar trebui să faceți publice aceste criterii. Este doar o
opinie și atât, nu vreau să purtăm un discurs...
Dl. Decebal Făgădău
Bun, ca să nu intrăm într-un dialog..
D-na Cristina Andreea Văsii
Da, tocmai asta era și ideea.
Dl. Decebal Făgădău
Mai transparent decât faptul că în fiecare ședință de consiliu local aveți
proiectele de hotărâri și le votați, cam ce ar trebui să facem?
5

Dl. Cristian Tincu
Mulțumim! Supun atenției dumneavoastră cele două proiecte. Primul proiect:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legat de proiectul ”Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu
Dobrogianu, cod SMIS 123335”.
Cine este pentru? Cineva împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
20 de voturi pentru.
Dl. Cristian Tincu
Proiectul nr. 2: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a
cheltuielilor legate de proiectul ”SMART CT”, cod SIPOCA 551/cod
MySMIS 126409.”
Vă rog doamna consilier.
D-na Andrei Mihaela
Vreau să vă spun că mi se pare un proiect foarte bun, mi se pare într-adevăr
că face ... un mic pas către a avea un oraș SMART.
Dl. Cristian Tincu
Cu siguranță e bun!
D-na Andrei Mihaela
Am o singură problemă. În contractul de finanțare la art. 6 alin. 2 scrie acolo
”titular cont: Primăria Tecuci”.
Dl. Decebal Făgădău
Unde anume?
D-na Andrei Mihaela
Tecuci. Și aș vrea să știu dacă este o eroare sau are vreo legătura Primăria
Tecuci cu finanțarea.
Dl. Cristian Tincu
Repetați, vă rog, articolul?
D-na Andrei Mihaela
În contractul de finanțare articolul 6 alin. 2.
Dl. Decebal Făgădău
Deci, contractul de finanțare este modelul pe care ni l-au trimis cei de la
minister, Autoritatea de Management.
D-na Andrei Mihaela
Și contractul de finanțare este încheiat între dumneavoastră și Ministerul
Dezvoltării cu semnături și ștampile din ambele părți. Și scrie titularul contului
la art. 6 alin 2: Primăria Tecuci.
Dl. Decebal Făgădău
Doamna Merlă, vă rog!
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D-na Ani Viorica Merlă
Deci, contractul în forma în care a fost semnat de către primarul municipiului
Constanța este cu unitatea administrativ teritorială municipiul Constanța. Ceea
ce ați văzut dumneavoastră probabil este un model care a fost pus la
dispoziție de către minister pentru a fi semnat, în aceeași zi au fost semnate
câteva contracte și probabil a fost doar model.
Dl. Decebal Făgădău
D-na Stan, aduceți-mi, vă rog, proiectul de hotărâre.
Da, într-adevăr este scris municipiul Tecuci. Vă mulțumesc pentru vigilență!
Doamna Merlă, vă rog să înaintați o adresă către minister, către AMAutoritatea de Management pentru a corecta. Din ce am observat, conturile
sunt ale noastre.
Dl. Romeo Caius Rezeanu
Aș vrea să fac și eu un preambul, să zicem, acestui program SMART CT, știți
vorba aia: ”smart să fii, noroc că ești!”. Aveam niște statistici referitoare la
creșterea numărului de decese din accidentele rutiere în municipiile de județ și
mai ales pe trecerile de pietoni. Vreau să vin cu o propunere constructivă,
dacă se poate, ca prin regia Confort Urban să facem în așa fel încât
semnalizarea și iluminarea trecerilor de pietoni din municipiul Constanța să fie
mult mai clare, pentru că să știți că și în orașul Constanța a crescut foarte
mult numărul de victime pe trecerile de pietoni și multe se datoreaza
presemnalizării, semnalizării sau iluminăriii insuficiente a acestor treceri de
pietoni. Vă dați seama că asta o constatăm toți, chiar și dumneavoastră ați
spus o dată chestia asta, mai ales că noaptea s-a lungit, vine iarna și pe
timpul nopții și mai ales pe timpul ploilor aproape că nu se mai vede deloc
nicio trecere de pietoni și, mai puțin, pietonii care traversează îmbrăcați în
culoare închisă. Este o problemă serioasă prin care se poate salva un număr
de vieți și cred că nu trebuie tratată cu superficialitate.
Dl. Decebal Făgădău
Da, domnule consilier. Tocmai verificam când va fi următoarea ședință a
comisiei locale de ordine publică, ședință în care participă atât poliția
națională, cât și șeful poliției municipiului Constanța, șeful poliției locale,
precum și comisia pe care ați votat-o dumneavoastră, alături de mine și de
domnul viceprimar Răsăuțeanu. La fiecare întâlnire, acest aspect este supus
analizei. 2 - Da, știu că în momentul de față în municipiul Constanța suferim la
capitolul marcaje rutiere, nu la indicatoare rutiere, pentru că, nu știu dacă ați
observat dar am înlocuit aproape în integralitate toate indicatoarele rutiere.
Decolorate, vă pot pune la dispoziție câteva sute de poze, tot ceea ce se
întâmplă în municipiul Constanța se întâmplă fotografiat. Din același loc,
indicatorul vechi - indicatorul nou. Confort Urban, societatea noastră a
municipiului Constanța, are în momentul de față o contestație tocmai la
contractul de marcaje. În interiorul contractului de marcaje, sunt, așa cum am
avut și anul trecut și acum doi ani toate trecerile de pietoni cu elementele de
siguranță adiacente. Deci, nu doar marcajul cu o culoare sau cu materiale
diferite față de trecerile să-i spunem uzuale, ci acolo unde noi avem o hartă
neagră a posibilelor accidente venim și facem aceste marcaje. Legat de
iluminat, punctul nr. 4, nu este competența companiei noastre Confort Urban,
ci de cele mai multe ori efectele sunt coroborate. În primul rând,
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nerespectarea indicatoarelor rutiere, 2 - neadaptarea vitezei la condițiile de
trafic, 3 - vegetația care nu a fost întotdeauna toaletată, iar colegii de la
servicii publice în momentul de față au coroborat acțiunea de înlocuire a
indicatoarelor rutiere cu lucrările de corecție în ceea ce privește toaletarea de
vegetație în proximitatea acestor zone cu risc ridicat și abia după aceea ne
vom gândi la proiectele cu adevărat SMART. În primul rând trebuie să facem
cu resursele pe care le avem, dar vă asigur că am avut trei propuneri pe
masă. Noi le-am dat curs, am avut chiar un protocol semnat cu o companie
prin care să facem o intersecție cu 0 accidente. Acesta era obiectivul. După
cum ați văzut, cam tot ceea ce facem noi: peronul pe mijloc, separatoarele,
astfel încât viața să fie prioritară, este deja un proiect în implementare. Aveam
și elemente SMART, partenerii probabil că sunt în etapa de construire a
bugetelor pentru a veni și a ne demonstra pe viu ceea ce știu să facă și ceea
ce vor să livreze sau să vândă mai departe. Dar în mod evident, în strategia
de ”SMART CT” această componentă este una extrem de importantă, mai mult
ea se regăsește în planul de mobilitate și se va regăsi și în proiectul sistemului
integrat de management al traficului, pentru că de acolo cred că ar trebui să
plecăm cu absolut toate aceste ramificații. Apreciez foarte mult intervenția
dumneavoastră, vă mulțumesc pentru ea.
Dl. Cristian Tincu
Supun aprobării proiectul nr. 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
20 de voturi pentru.
Dl. Cristian Tincu
Așadar, vă mulțumim frumos pentru prezență, declar ședința închisă. O zi
bună!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
Cristian Tincu

SECRETAR,
Marcela Enache
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