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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, 20.05.2022, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 1929/16.05.2022 a 

primarului municipiului Constanța. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, 
pe o platformă online de videoconferință. 

  

 La ședință participă:  23 de consilieri (Andrei Mihaela, Arghirescu Adriana, 
Avătavului Costin-Valeriu, Badea Aura–Cerasela, Caragheorghe Dumitru, 

Casimceali Ateș, Călin Iulian, Cocargeanu Florin-Daniel, Constantin Nicolae, Dede 
Perodin, Dobre Ioana–Claudia, Garip Mirela, Iacob Florin-Cătălin, Merdinian Liviu, 
Nazîru Alexandru-Marian, Nicolae Irinela, Ochiuleț Mihai, Omocea Cristian, Popa 

Teodor, Popescu Cristiana, Răsăuţeanu Costin-Ioan, Rusu Ionuț, Tincu Cristian) 
din 27 de consilieri în funcție, dl. primar Vergil Chițac și d-na secretar general 

Viorela-Mirabela Călin. Ședința este condusă de doamna consilier Adriana 
Arghirescu numit președinte de ședință prin HCL nr. 123/2022.  

 

D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 
Bună ziua, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri! Declar 

deschisă ședința extraordinară a Consiliului local Constanța din 20 mai 
2022. 

Dau cuvântul doamnei secretar pentru a face prezența.  

 
 D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Bună ziua! O să dau citire listei de prezență pentru ședința extraordinară a 
Consiliului local Constanța din data de 20.05.2022. (se face prezența, sunt 
prezenți 23 de consilieri).  

 
 D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 

Avem 23 de consilieri prezenți, avem cvorum, şedinţa este statutară.  
Avem trei proiecte pe ordinea de zi. 
Supunem la vot ordinea de zi! 

Cu 23 de voturi, ordinea de zi a fost adoptată. 
Vă rog să îmi spuneţi dacă există înscrieri la cuvânt! 

Domnule viceprimar Ionuţ Rusu? 
 
Dl. Ionuţ Rusu -consilier local 

Voi interveni la proiectul numărul 2 şi ori de câte ori este nevoie. 
 

 



D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 

Domnul Dumitru Caragheorghe? 
 

Dl. Dumitru Caragheorghe - consilier local 
Voi interveni ori de câte ori este nevoie. 
 

D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 
Domnul Răsăuţeanu Costin-Ioan? 

 
Dl. Răsăuţeanu Costin-Ioan – consilier local 
Voi interveni ori de câte ori este nevoie. 

 
D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 

Proiectul de la numărul 1 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 
Aici avem un număr de 5 amendamente iniţiator Vergil Chiţac. 

O să o rog pe doamna secretar să dea citire amendamentelor. 
 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Mulţumesc! 
Amendamentul nr. 1-„Se diminuează 12, Capitolul 65C, Studii şi Proiecte, 

Elaborare documentaţie tehnico-economică audit energetic, expertiză tehnică, 
studii de teren – geotehnic şi topografic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea 

lucrărilor, POE, PT şi DE şi altele şi cerere de finanţare) aferentă obiectivului de 
investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceului Tehnolgic Dimitrie 
Leonida, Constanţa(corp cămin şi liceu)”, cu suma de 14 mii lei buget local. 

Textul modificat: 
Se suplimentează poziţia 36, capitolul 65C Studii şi Proiecte, Elaborare 

documentaţie tehnico-economică (audit energetic, expertiză tehnică, studii de 
teren – geotehnic şi topografic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, 
POE, PT şi DE şi altele) aferentă obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei 

energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Constanţa, cu suma de 14 
mii lei, buget local, alocaţia provine prin transfer de la Capitolul 65C Studii şi 

proiecte poziţia 12 „Elaborare documentaţie tehnico-economică audit energetic, 
expertiză tehnică , studii de teren geotehnic şi topografic, DALI, proiect tehnic 
pentru autorizarea lucrărilor, POE, PT, şi DE şi altele, cerere de finanţare) aferentă 

obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceului 
Tehnolgic Dimitrie Leonida, Constanţa (corp cămin şi corp liceu), poziţie ce se va 

diminua corespunzător. 
 
D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 

Vă rugăm să votaţi amendamentul! 
Cu 23 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. 

 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

 

Amendamentul nr. 2 – „Se diminuează 12, Capitolul 65C, Studii şi Proiecte, 
Elaborare documentaţie tehnico-economică audit energetic, expertiză tehnică, 

studii de teren – geotehnic şi topografic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea 
lucrărilor, POE, PT şi DE şi altele şi cerere de finanţare) aferentă obiectivului de 



investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceului Tehnolgic Dimitrie 

Leonida, Constanţa(corp cămin şi corp liceu)”, cu suma de 5 mii lei buget local. 
Textul modificat: 

Se suplimentează poziţia 36, capitolul 65C Studii şi Proiecte, Elaborare 
documentaţie tehnico-economică (audit energetic, expertiză tehnică, studii de 
teren – geotehnic şi topografic, DALI, proiect tehnic pentru autorizarea lucrărilor, 

POE, PT şi DE şi altele) aferentă obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei 
energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 37, Constanţa, cu suma de 5 mii lei, 

buget local, alocaţia provine prin transfer de la Capitolul 65C Studii şi proiecte 
poziţia 12 „Elaborare documentaţie tehnico-economică audit energetic, expertiză 
tehnică , studii de teren geotehnic şi topografic, DALI, proiect tehnic pentru 

autorizarea lucrărilor, POE, PT, şi DE şi altele, cerere de finanţare) aferentă 
obiectivului de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceului 

Tehnolgic Dimitrie Leonida, Constanţa (corp cămin şi corp liceu), poziţie ce se va 
diminua corespunzător. 

 

D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 
Vă rugăm să votaţi amendamentul! 

Cu 23 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. 
 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 3– „Se diminuează Capitolul 51 Autorităţi publice şi 

acţiuni externe – cheltuieli materiale – Exproprieri de utilitate publică cu suma de 
160 mii lei, buget local. 

Textul modificat:- Se înscrie în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022, la 
Capitolul 70C Studii şi proiecte, poziţia 46, nou creată „Achiziţia serviciului de 
expertiză tehnică privind siguranţa şi stabilitatea terenului din vecinătatea 

imobilului Biserica Greacă - Esplanada – Plaja Modern” cu suma de 160 mii lei, 
buget local.  

 
D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 
Vă rugăm să votaţi amendamentul! 

Cu 22 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. 
 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 4 –Se diminuează poziţia 8 Capitolul 67C Studii şi 

Proiecte, Elaborare documentaţie tehnico-economică ( expertiză tehnică, SF, PT, 
DTAC, avize) pentru Amenajare parcuri urbane publice noi de mari dimensiuni în 

municipiul Constanţa (unul de cca 40-50 ha şi unul de cca 20 ha) în vederea 
extinderii suprafeţelor de spaţii verzi din municipiul Constanţa (unul de cca 40-50 
ha şi unul de cca 20 ha) în vederea extinderii suprafeţelor de spaţii verzi din 

municipiul Constanţa, protejarea şi gestionarea durabilă a acestora, în scopul 
creşterii standardelor de viaţă ale constănţenilor şi al conformării la obligaţia de a 

asigura suprafaţa minimă de spaţiu verde pe locuitor, cu suma de 90 mii lei buget 
local.  

Textul modificat:- Se înscrie în Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2022, la 

Capitolul 67C Studii şi proiecte, poziţia 26, nou creată Elaborare documentaţie 
tehnico-economică ( expertiză tehnică, studii de teren, studiu topografic, studiu 

geotehnic, studiu pedologic, studiu hidrologic, SF, PT, DTAC, avize, altele), pentru 



obiectivul de investiţii „Construire parc DN3C din municipiul Constanţa”, cu suma 

de 90 mii lei buget local. 
 

D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 
Vă rugăm să votaţi amendamentul! 
Cu 23 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. 

 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Amendamentul nr. 5 – Text original-Elaborare documentaţie tehnico-
economică ( expertiză tehnică, SF, PT, DTAC, avize) pentru Amenajare parcuri 
urbane publice noi de mari dimensiuni în municipiul Constanţa (unul de cca 40-50 

ha şi unul de cca 20 ha) în vederea extinderii suprafeţelor de spaţii verzi din 
municipiul Constanţa (unul de cca 40-50 ha şi unul de cca 20 ha) în vederea 

extinderii suprafeţelor de spaţii verzi din municipiul Constanţa, protejarea şi 
gestionarea durabilă a acestora, în scopul creşterii standardelor de viaţă ale 
constănţenilor şi al conformării la obligaţia de a asigura suprafaţa minimă de spaţiu 

verde/ locuitor – Capitolul 67 C Studii şi proiecte poziţia 8. 
Textul modificat:- Se redenumeşte în lista obiectivelor de investiţii pe anul 

2022, la Capitolul 67 C Studii şi proiecte poziţia 8 în Elaborare documentaţie 
tehnico-economică ( expertiză tehnică, SF, PT, DTAC, avize, altele) pentru 

Amenajare parc urban public nou de mari dimensiuni în municipiul Constanţa ( de 
cca 20 ha) în vederea extinderii suprafeţelor de spaţii verzi din municipiul 
Constanţa în vederea extinderii suprafeţelor de spaţii verzi din municipiul 

Constanţa, protejarea şi gestionarea durabilă a acestora, în scopul creşterii 
standardelor de viaţă ale constănţenilor şi al conformării la obligaţia de a asigura 

suprafaţa minimă de spaţiu verde/locuitor. 
 

D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 

Vă rugăm să votaţi amendamentul! 
Cu 23 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. 

 
Vă rugăm să votaţi proiectul în integralitatea lui. 
Cu 23 de voturi pentru, proiectul numărul nr. 1 a fost adoptat. 

 

Proiectul de la numărul 2 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre pentru 
modificarea HCL nr. 490/2021 privind înfiinţarea Clubului Sportiv 

Municipal Constanţa; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5 

 La acest proiect avem 2 amendamente. 
 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Amendamentul numărul 1 este formulat de domnul primar în sensul că se 

completează hotărârea cu articolul 7 care va avea următorul conţinut: „Se 
aprobă numirea membrilor în Consiliul de administraţie al Clubului Sportiv 
Municipal Constanţa” 

 
D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 

Vă rugăm să votaţi amendamentul! 
Cu 23 de voturi pentru, amendamentul nr. 1 a fost adoptat. 



 Vă rugăm să faceţi propuneri pentru consilierii locali, membri în Consiliul de 

administraţie. 
-Nazîru Alexandru-Marian - consilier local; 

-Omocea Cristian - consilier local; 
-Ochiuleţ Mihai - consilier local. 
Veţi primi buletinele de vot. 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
-Nazîru Alexandru-Marian – 17 voturi pentru şi 4 împotrivă; 

-Omocea Cristian – 17 voturi pentru şi 4 împotrivă; 
-Ochiuleţ Mihai – 21 de voturi pentru şi 1 împotrivă. 
 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Amendamentul numărul 2 este formulat de domnul consilier local Mihai 

Ochiuleţ, motivaţia acestui amendament se datorează faptului că mandatul 
directorului este de 4 ani, strategia este făcută tot pentru 4 ani şi consideră că şi 
mandatul Consiliului de administraţie să fie tot pe 4 ani. 

Astfel propunerea dânsului este modificarea art. 36 din Regulament în sensul 
următor: „Durata mandatului membrilor Consiliului de administraţie este de 4 ani” 

Aici domnul Ochiuleţ aş avea o propunere întrucât mandatul de consilier local 
este de 4 ani şi astfel propunerea mea era ca art 36 să sune astfel: „ Cu excepţia 

preşedintelui Consiliului de administraţie care ocupă această funcţie atât timp cât 
ocupă funcţia de director al Clubului Sportiv Municipal Constanţa, durata 
mandatului membrilor Consiliului de administraţie care au şi calitatea de consilieri 

locali va fi pe durata mandatului de consilier local.” 
 

D-na Adriana Arghirescu – președinte de ședință 
Sunteţi de acord cu reformularea domnul Ochiuleţ. 
Vă rugăm să votaţi amendamentul domnului Ochiuleţ! 

Cu 7 voturi pentru şi 16 abţineri amendamentul nu a fost votat. 
 

Vă rugăm să votaţi proiectul în integralitatea lui. 
Cu 23 de voturi pentru, proiectul numărul nr. 2 a fost adoptat. 
 

Proiectul de la numărul 3 de pe ordinea de zi: „Proiect de hotărâre 

pentru modificarea HCL nr. 402/2021 privind aprobarea cererii de 

finanţare şi a devizului generat aferent proiectului „Bulevardul Madrid”; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi 5 
Vă rugăm să votaţi proiectul în integralitatea lui. 
Cu 23 de voturi pentru, proiectul numărul nr. 3 a fost adoptat. 

Ordinea de zi a fost epuizată, vă dorim o zi bună şi La mulţi ani Constanţa! 

 

        Președinte ședință,                                             Secretar general, 

         Adriana Arghirescu                                           Viorela-Mirabela Călin 

 

                                                                            Elaborat, 

                                                    consilier superior Corina-Despina Iorgovan 


