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ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 04.05.2018 orele 15°°, în şedinţa de îndată a Consiliului local al
municipiului Constanţa.

La ședință participă: 22 de consilieri din 27 de consilieri în funcție ( absenți fiind d-
na Arghirescu Adriana, dl. Florea Răzvan-Ionuț, dl. Mihăilescu Cristian, dl. Popescu
George-Andrei, dl. Rezeanu Romeo Caius) 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
Dede Perodin , conform HCL nr. 181/25.04.2018.

Dl. Dede Perodin
Sărut-mâna doamnelor, bună ziua domnilor. În conformitate cu prevederile art. 39 alin. 4
din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și
completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în ședința de
îndată, vineri 4 mai 2018. Pe ordinea de zi avem două proiecte, inițiator dl. primar Decebal
Făgădău. D-na secretar, prezența?

D-na Marcela Enache
22 de consilieri prezenți. 22!

Dl. Dede Perodin
22 de consilieri prezenți, ședința este statutară.
Supun la vot ordinea de zi. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru ordinea de zi.

Dl. Dede Perodin
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 177/2018 privind aprobarea
deplasării în străinătate a unei delegații pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter
temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări” inițiator: dl. primar
Decebal Făgădău.

D-na Marcela Enache
Propuneri? Deci dl. Secil Givan a depus o cerere prin care anunță că datorită unor
probleme personale nu se mai poate deplasa și solicită înlocuirea dumnealui cu alt domn
sau doamnă consilier.
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D-na Raluca-Andreea Trandafir
Avem noi o propunere!

D-na Marcela Enache
Da. Mai sunt propuneri?

D-na Raluca-Andreea Trandafir
Pe d-na consilier Mihaela Andrei.

D-na Marcela Enache
Mai sunt și alte propuneri?

Dl. Alexandru Zabara
Partidul Mișcarea Populară îl propune pe dl. Papuc Cătălin.

D-na Marcela Enache
Da și deci doamna Andrei Mihaela, da?

Dl. Dede Perodin
Din partea PNL doamna Andrei Mihaela și domnul Papuc de la PMP.

D-na Marcela Enache
Până se fac formularele, să trecem la punctul 2.

Dl. Dede Perodin
Proiectul nr. 2: „Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor
legate de proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic
Ovidius, Constanța”, cod SMIS 110301” inițiator: dl. primar Decebal Făgădău.
Vă rog, doamna consilier!

D-na Mihaela Andrei
Domnule primar, vreau să salut inițiativa dumneavoastră de a investi în acest sector, din
punctul meu de vedere e cel mai important sector în care ar trebui să investim. Nu am
văzut proiectul pe site, însă nu am văzut exact care este planul de realizare a acestui proiect
și cum vor fi cheltuiți exact cei 10 milioane de lei. Mulțumesc mult!

Dl. Dede Perodin
Doamna Merlă, vă rog frumos!

D-na Ani Merlă
Bună ziua domnule primar, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali! Pentru acest
proiect ați aprobat în urmă cu 9 luni de zile, respectiv la sfârșitul lunii septembrie,
documentația tehnico-economică, pe data de 4 octombrie a fost depusă la Agenția de
Dezvoltare Regională Sud-Est spre evaluare, în urmă cu 2 săptămâni s-a terminat
evaluarea.. nu.. nu au fost tăiate din fondurile aprobate la acel moment și din indicatorii
tehnico-economici, astfel încât în această fază suntem în perioada de precontractare,
documentația a fost solicitată în 26 aprilie ca în termen de 10 zile să depunem o serie de
documente printre care și această hotărâre, prin care dumneavoastră, Consiliul local
Constanța, sunteți de acord să implementăm acest proiect la valoarea aprobată a
contractului. Fac mențiunea că vom avea cca. 6 luni de zile dupa semnarea contractului de



3

finanțare pentru realizarea proiectului tehnic și demararea lucrărilor de construcție,
respectiv licitația de construcție și un grafic al constructorului. Din cei 10 milioane 350 de
mii de lei, 10 milioane 76 de mii sunt nerambursabili, cofinanțarea noastră este de 205.650
lei și neeligibil 68.000 lei însemnând o parte din instalațiile sanitare, respectiv obiectele
sanitare. Construcțiile montaj sunt în valoare de 5 milioane 5 sute de mii, iar 4 milioane 5
sute reprezintă fotocelule și fotovoltaice, precum și alte echipamente necesare reabilitării
prin eficiență energetică a acestei clădiri. Cu privire la întrebarea doamnei consilier, la
acest moment, cam acesta este desfășurătorul, urmează să scoatem la licitație proiectul
tehnic, detaliile de execuție și caietul de sarcini pentru licitația de construcții. Probabil
până la sfârșitul anului, până în iarnă, vom avea un constructor, urmând ca împreună cu
liceul să facem un plan prin care constructorul își va începe lucrările, astfel încât să nu fie
afectată decât în mică măsură activitatea școlară din liceu. O să mai fac o mențiune, tot cu
privire la întrebarea doamnei consilier, în acest moment după cum știți, ați aprobat în
ultima ședință de consiliu indicatorii tehnico-economici pentru Școala 16, Dobrogeanu
Gherea, pardon Dobrogianu... este gata cererea de finanțare, o vom depune săptămâna
viitoare, mai sunt în lucru încă 4 școli. Deci am intrat în reabilitare cu program de
reabilitare pe fonduri europene dar nu numai, prin alte direcții și din fonduri locale sau
fonduri de stat pentru o parte din unitățile școlare ale municipiului. Mulțumesc!

Dl. Dede Perodin
Și noi vă mulțumim! D-na consilier, mai doriți lămuriri?

Dl. Decebal Făgădău
Aș vrea eu să mai adaug ceva.. în total avem 18 unități școlare incluse în programele cu
fonduri structurale, proiecte „cross bolter”, proiecte finanțate în cadrul PMDL sau investiții
municipale. Evident că toată lumea și-ar dori ca lucrurile să se desfășoare cât mai repede,
dar după cum știți calendarul de proceduri și calendarul licitațiilor este unul care nu ține
neapărat de noi. În schimb, legat de acest proiect, voiam să vă spun că este un pionierat
pentru România, în sensul că, probabil știți, în data de 5 aprilie municipiul Constanța
împeună cu Malmo au depus un proiect ce se circumscrie programului „ Horizon 2020”.
Este primul oraș „light house” din România și în situația în care proiectul va fi aprobat de
către Comisia europeană, vom fi primul oraș „light house” din sud-estul Europei. În cadrul
acestui proiect ce își propune inovare în domeniul energetic, municipiul Constanța
împreună cu orașul Malmo din Suedia vor să construiască două.. să implementeze două
concepte: unul se numește „district positive” în sensul că încercăm ca într-un areal bine
definit, toate clădirile existente că sunt publice sau private, că au funcțiuni publice sau
funcțiuni rezidențiale, să producă mai multă energie decât consum. Iar al doilea concept pe
care încercăm să îl implementăm este o adaptare la nivelul nostru, al României și al
Constanței pentru că avem niște reglementări specifice, a conceptului ectogrid dezvoltat de
către compania E.ON și implementat deja la o scară de elaboratori, în orașul Malmo. Noi
am încercat și tocmai de aceea au apărut câteva revizii la acest proiect, ca ceea ce facem la
Liceul Ovidius, să se circumscrie proiectului mare pe care l-am depus spre finanțare
Comisiei europene. V-am spus că este un pionierat în sensul că încercăm să folosim
fondurile structurale, arătând că impactul nu este doar în ceea ce înseamnă creșterea
eficienței energetice, ci și inovare în implementarea a două noi concepte, integrate, astfel
încât să ajungem să aplicăm și în alte orașe sau de ce nu în alte cartiere din orașul nostru și
sper ca undeva .. am înteles la sfârșitul verii, Comisia europeană va termina evaluarea
proiectului pe care noi l-am depus, proiectul se numește „My city” și noi împreună cu
Malmo, astfel încât cele două orașe împreună cu alte orașe care au statut de „follower” să
implementeze aceste proiecte, astfel încât vom fi ținuți de două calendare, o dată
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calendarul acesta născut din axa de eficiență energetică iar în situația în care vom câștiga
acel proiect va trebui să integrăm acest proiect cu ceea ce se va întâmpla în tot arealul
delimitat de : Kaufland, Lidl ce se construiește, Spitalul privat Heka, vedem dacă vom avea
resurse necesare să extindem și spre spitalul de boli infecțioase, acest concept este strict
pozitiv. Am vrut să aveți o imagine de ansamblu a ceea ce va urma și este.. mă mândresc
cu acest lucru pentru că este un pionierat pentru România, iar dacă vom fi declarați
câștigători în parteneriat cu Malmo de către Comisia europeană, vom fi primul oraș „light
house” din sud-estul Europei, un lucru zic eu, de menționat.

Dl. Dede Perodin
Mulțumim domnului primar pentru completări. Supun la vot proiectul nr. 2. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc!

D-na Marcela Enache
22 de voturi pentru.

Dl. Dede Perodin
Rezultatul votului la proiectul nr. 1:
Dl. consilier Papuc Cătălin Florin 14 voturi pentru, 6 împotrivă, 2 anulate
D-na Andrei Mihaela 7 voturi pentru, 13 împotrivă, 2 anulate.
Supun la vot proiectul nr. 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?

D-na Marcela Enache
22 pentru.

Dl. Dede Perodin
Declarăm ședința de îndată închisă și vă dorim un weekend frumos!

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Dede Perodin SECRETAR,

Marcela Enache


