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În conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, se întocmește 
procesul-verbal încheiat astăzi, 16.11.2020 ora 1300, în şedinţa extraordinară a 

Consiliului local al municipiului Constanţa convocată de îndată prin Dispoziția nr. 
4573/13.11.2020.  
 La ședință participă: 27 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție, dl. primar 

Vergil Chițac și d-na secretar general delegat Georgiana Gospodaru. Ședința este 
condusă de domnul consilier local Hira Stere numit președinte de ședință prin HCL 

nr. 378/09.11.2020. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Bine ați venit! Avem o ședință extraordinară convocată de îndată, o să o rog pe 
doamna secretar să facă prezența. 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
Andrei Mihaela – prezent  

Arghirescu Adriana – prezent online 
Avătavului Costin-Valeriu – prezent    

Badea Aura Cerasela – prezent 
Caragheorghe Dumitru – prezent 
Călin Iulian – prezent 

Câmpeanu Adriana Teodora – prezent 
Cocargeanu Florin-Daniel – prezent 

Dede Perodin – prezent 
Dobre Ioana Claudia – prezent 
Garip Mirela – prezent 

Hira Stere – prezent 
Iacob Florin Cătălin – prezent 

Merdinian Liviu – prezent 
Mihăilescu Cristian – prezent online 

Nazîru Alexandru Marian - prezent 
Nicolae Irinela – prezent online 
Ochiuleț Mihai – prezent 

Omocea Cristian – prezent 
Popa Teodor – prezent online 

Popescu Cristiana – prezent 
Răsăuțeanu Costin Ioan – prezent 
Rusu Ionuț – prezent 

Stavăr Vergea Romeo – prezent 
Șerbănescu Marian Octavian – prezent 

Tatu Daniel Gigi – prezent 



Tincu Cristian - prezent 

 
Domnule președinte, din 27 de consilieri în funcție sunt prezenți 23 de consilieri 

în sală iar 4 consilieri locali sunt prezenți online. Cvorumul a fost întrunit. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Declar ședința deschisă. Pe ordinea de zi a acestei ședințe avem un singur punct: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Dotarea unităților de 

învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța cu 
echipamente IT, în contextul COVID-19” și a cheltuielilor aferente. 
Aș vrea să votăm ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Vă mulțumim! 
Dau cuvântul domnului primar Vergil Chițac. 

 
Dl. Vergil Chițac – primarul municipiului Constanța 
Programul operațional competitivitate 2014-2020 se continuă și în următorii ani 

în contextul  acesta al crizei sanitare generate de coronavirus lansat cu prioritate 
pe Axa 2 fiind tehnologia informațiilor și comunicațiilor pentru o economie 

digitală competitivă, vorbim de acțiunea 233 – îmbunătățirea conținutului digital 
și a infrastructurii t.i.c. – sisteme în domeniul educației, incluziune, sănătate, 

cultură. Avem alocați 100 milioane euro și alocarea proiectelor se face după 
principiul primul venit - primul servit. Săptămâna trecută am convocat toți 
directorii de școli și licee din Constanța, am avut o discuție cu ei de genul 

următor : suntem în scenariul 3 deci trebuie să facem învățământ online. 
Probabil că fiecare dintre dumneavoastră, directori, aveți o viziune asupra a ce 

înseamnă învățământul acesta, v-ați făcut o strategie de dezvoltare a acestui 
sistem. Plecând de la această viziune, e limpede că aveți nevoie de resurse. 
Resursele umane sunt ale dumneavoastră, profesori care trebuie să îi educați, să 

învețe cum se folosesc aceste instrumente și ce înseamnă învățământul 
electronic, la distanță și aveți nevoie și de resurse materiale. Faceți o analiză la 

nivelul fiecărui liceu, fiecărei școli generale și vedeți de ce aveți nevoie. Noi le-am 
pus la dispoziție o listă de materiale care pot fi achiziționate prin acest program, 
deci sunt eligibile la cheltuieli. Vorbesc aici de laptopuri, tablete, routere, table 

inteligente, video-proiectoare, tot ceea ce este important, i-am rugat să nu 
supraestimeze, să fie atenți la finanțarea dublă, toate informațiile acestea au 

ajuns la noi, la direcția pe care o conduce dna Merlă – Direcția dezvoltare și 
fonduri europene nerambursabile ; am construit proiectul și vă cerem aprobarea 
să îl depunem pentru că este urgent, se lucrează după principiul primul venit-

primul servit. Ce putem să vă spunem de acum, că în forma de depus și avem 
nevoie de aprobare, valoarea totală a proiectului este de 50.255.311 lei și 

cofinanțarea noastră care este mică, numai 2%, deci ar fi fost păcat să ratăm așa 
ceva, este de 1.004.439 lei. Acesta este motivul pentru care am convocat de 
îndată ședința, nu puteam să o fac mai repede pentru că trebuia să construim 

proiectul, să ne bazăm pe el, să ne punem niște cifre în față, niște date pe care 
să le aprobați și înainte de a vota aștept de la dumneavoastră dacă aveți 

întrebări sau comentarii legate de subiect.  
 
Dl. Răsăuțeanu Costin Ioan – consilier local  

Toți elevii din municipiul Constanța să beneficieze de aceste tablete, să nu facem 
discriminare și evitând finanțarea dublă pentru că deja sunt în achiziție dacă nu 

chiar s-au achiziționat de la Ministerul Educației, din bugetul local.  
 



Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

O să răspund eu deoarece am fost la comisia nr.1. Necesarul s-a făcut în urma 
necesarului stabilit de către toți directorii de unități de învățământ. Vă 

mulțumesc! 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Mai avem vreun amendament? Întrebări? Dacă nu avem și având în vedere 
expunerea de motive a domnului primar, o să vă rog frumos să trecem la vot. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.  
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul a fost aprobat în unanimitate. Având în vedere că am avut un singur 
punct pe ordinea de zi, declar ședința închisă! Vă mulțumim frumos! 

 
 

 
 

 
 
Președinte ședință,                                                  Secretar general delegat, 

    Hira Stere                                                               Georgiana Gospodaru 
 


