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In anul 2019 in urma discutiilor purtate cu mediul social din cadrul pozitiei de 

Consilier Local, am avut urmatoarea lista de proiecte realizate in municipiul 

Constanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inca din primavara anului 2019, am demarat si coordonat un proiect de reabilitare, 

modernizare si extindere a parcarii din strada Munteniei. Parcarea era prost 

gestionata urbanistic, exista inca din anii 60 un zid ce impiedica buna circulatie a 

autoturismelor in parcare, insa era si un numar de 6 masini abandonate in acel 

perimetru. Dupa studiile necesare oricarui proiect de asemena amploare, echipa 

Primariei a ridicat cu ajutorul Politiei Locale toate autoturismele abandonate si am 

demarat constructia propriu-zisa si trasarea noilor locuri de parcare pentru 

rezidentii zonei. S-a ajuns la o sporire cu aproape 10 unitati a locurilor de parcare, 

toate au fost concesionate locatarilor zonei. 

 

 

 

 



17 Mai 2019 In prezenta domnului Primar Fagadau, in colaborare cu Uniunea 

Armenilor Constanta, sub coordonarea Liceului energetic Constanta, am inaugurat 

Biblioteca Kumbetlian. Este un centru important de informare si imbunatatire 

pentru elevii Liceului Energetic, cu mentiunea ca se va completa in 2020 cu suport 

tehnic informatic gratie investitiilor Primariei Constanta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 iulie 2019 Sub acoperisul Colegiului Mircea cel Batran, Consiliul Local Constanta a votat 

in unanimitate azi acordarea titlului de Cetatean de Onoare pentru academicienii Dobrogeni 

Petre Frangopol si Marian Traian Gomoiu. 

 

 

 

 

 

 



23 august 2019 In cadrul Programului Initiat de Primaria Municipiului Constanta, 

am parcticipat impreuna cu dl. Arhitect Radu Cornescu la seara dedicata lui 

Armenac Manisalian, in fata locatiei fostului Palat Manisalian, astazi blocul SNC. 

 

 

 

 



Un proiect extrem de important pentru Municipiul Constanta si inca o promisiune 

ONORATA de Dl Primar Fagadau inca din Campania 2016 a fost acela al cabinetelor 

scolare din Constanta. In calitate de consultant de specialitate al dlui primar in acest 

proiect, prezint situatia la momentul 2019. 

 

În cursul anului 2019, din cele 71 de cabinete medicale de medicină generală din 

unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Constanța un număr de 57 au fost 

reabilitate cu fonduri de la bugetul local, impreuna cu un numar de 13 cabinete 

stomatologice scolare. 

În cursul anului 2019 în cabinetele medicale din grădinițe, școli și licee s-au acordat 

72.022 de consultații preventive și curative, din care 57.516 de medicină generală 

și 14.506 de medicină dentară și s-au efectuat 36.059 tratamente, din care 26.051 

de medicină generală și 10.008 de stomatologie, iar la nivelul cabinetelor din 

Universitatea Ovidius 3.136 consultații, din care 1.735 de medicină generală și 

1.401 de medicină dentară și 3.115 de tratamente, din care 1.058 de medicină 

generală și 2.057 de stomatologie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 august 2019 am organizat pentru a patra oara, impreuna cu UAR Constanta, de 

data aceasta pe faleza din fata Cazinoului Constanta, SEARA DE JAZZ! Ca de obicei, 

intrarea a fost libera, costurile Primariei Constanta au fost aproape nule, sustinerea 

financiara fiind din partea comunitatii armene. Multumesc echipei Primariei pentru 

logistica, infrastructura si suport tehnic! 

 

 

 



26 noiembrie 2019 Am planificat si coordonat plantarea pe bdul Bratianu a 41 

castani in completarea sirului deja existent, insa sever afectat de taieri. Au fost 

realizate casete noi, de la zero, si s-au pastrat toate reglementarile urbanistice in 

vigoare (distantare, aliniament etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Decembrie 2019 Am coordonat si plantat in cartierul Primaverii Constanta 10 

Liquidambar, o specie extrem de interesanta si frumoasa, cu un colorit complex pe 

intreaga perioada a anului. Deasemenea, au fost inlocuiti si cei 5 copaci uscati de 

pe str Primaverii, semnalati la controlul anterior. 

 

 

 



Aprilie 2019 Am teminat un proiect foarte drag, inceput in 2018 (a trebuit sa 

completez o serie intreaga de etape si anume verificare proprietate teren, 

infrastructura, planuri dezvoltare urbanism, subtraversare regii primarie si furnizori 

etc), anume transformarea unui trotuar de pe bdul Aurel Vlaicu intr-o zona verde. 

In pofida traficului pietonal redus in zona pod IPMC, suprafata absorbanta a 

coronamentului arborilor plantati aici (aproape 20) se dovedeste un factor 

important in scaderea poluarii zonei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aprilie 2019 Am completat proiectul PMC din Piata Grivitei cu o serie de castani pe 

aliniamentul de pe Str. Mihaileanu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ca o completare la actiunea derulata in 2018 intre Primarie-Ratc/Ct 

Bus/comunitatea elena si comunitatea armeana, in anul 2019 am facilitat accesul 

posesorilor de IOS la aceasta aplicatie, pe langa cei cu sistem de operare Android. 

 

 



 

 

In calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al Spitalului Clinic de boli 

infectioase Constanta, ca reprezentant al Primarului in acest consiliu, enumar cele 

mai importante realizari ale anului 2019. 

S-au achizitionat urmatoarele: 

Canapele consultative hidraulice 

Targi transport cu sistem hidraulic 

Aparate de nebulizare 

Autoclave 

Echografe digitale 

Analizoare 

Aparate pentru dezinfectia aerului si incaperilor 

Dotari extinse pentru laboratorul de analize al spitalului 

 

S-a achizitionat mobilier pentru toate saloanele si cabinetele de consultatii, 

asternuturi noi, consumabile atat pentru siguranta cat si confortul pacientilor. 

Salariile medicilor si asistentelor cat si personalului adiacent sunt platite la zi, cu 

sporurile aferente. Mentionez ca Spitalul va intra intr-un amplu program de 

reabilitare structurala, pe fonduri Europene. Deja etapele pregatitoare demarate 

anterior au fost completate. 



SITUAȚIE PREZENȚE ȘEDINȚE CLM ȘI ȘEDINȚE COMISIA NR. 1 
PE  ANUL 2019  

CONSILIER LOCAL LIVIU MERDINIAN 
 

PREZENȚE ȘEDINȚE CLM 
 

1. 31.01.2019 – ȘEDINȚĂ ORDINARĂ;  

2. 15.02.2019 – ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ; 

3. 28.02.2019 - ȘEDINȚĂ ORDINARĂ; 

4. 20.03.2019 - ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ; 

5. 28.03.2019 - ȘEDINȚĂ ORDINARĂ; 

6. 25.04.2019 - ȘEDINȚĂ ORDINARĂ; 

7. 30.05.2019 - ȘEDINȚĂ ORDINARĂ; 

8. 25.06.2019 - ȘEDINȚĂ ORDINARĂ; 

9. 10.07.2019 - ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ; 

10. 14.08.2019 - ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ; 

                                11. 22.08.2019 - ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ; 

                                12. 29.08.2019 - ȘEDINȚĂ ORDINARĂ; 

                                13. 10.09.2019 - ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ; 

                                14. 23.09.2019 - ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ; 

                                15. 30.09.2019 - ȘEDINȚĂ ORDINARĂ; 

                                16. 14.10.2019 - ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ; 

                                17. 31.10.2019 - ȘEDINȚĂ ORDINARĂ; 

        18. 18.11.2019 - ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ; 

        19. 28.11.2019 - ȘEDINȚĂ ORDINARĂ; 

        20. 10.12.2019 - ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ; 

                 21. 19.12.2019 - ȘEDINȚĂ ORDINARĂ. 



PREZENȚE ȘEDINȚE COMISIA NR. 1 
1. 18.01.2019                      25. 31.10.2019 

2. 22.01.2019                      26. 15.11.2019 

3. 15.02.2019                      27. 18.11.2019 

4. 22.02.2019                      28. 28.11.2019 

5. 14.03.2019                      29. 10.12.2019 

6. 28.03.2019                      30. 13.12.2019  

7. 12.04.2019                      31. 19.12.2019 

8. 22.04.2019 

9. 28.04.2019 

10. 17.05.2019 

11. 24.05.2019 

12. 18.06.2019 

13. 21.06.2019 

14. 19.07.2019 

15. 24.07.2019 

16. 29.08.2019 

17. 10.09.2019 

18. 19.09.2019 

19. 20.09.2019 

20. 30.09.2019 

21. 10.10.2019 

22. 14.10.2019 

23. 18.10.2019 

24. 24.10.2019 

                                                                                                   


