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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, 25.03.2022, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 888/24.03.2022 a 
primarului municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace 
electronice, printr-o platformă online de videoconferință. 
 La ședință participă: 26 de consilieri din 27 de consilieri în funcție, dl primar 
Vergil Chițac, d-na secretar general Viorela-Mirabela Călin. Ședința este condusă 
de dl consilier local Ochiuleț Mihai, ales președinte de ședință prin HCL nr. 
494/2021. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Bună ziua, doamnelor și domnilor, dragi colegi, domnule primar, declar deschisă 
ședința extraordinară din data de 25.03.2022. Voi da cuvântul doamnei secretar 
pentru a face prezența. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Bună ziua! O să dau citire listei de prezență consilierilor la ședința extraordinară 
din data de 25.03.2022.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Sunt prezenți 26 de consilieri dintr-un număr total de 27. Avem cvorum. Avem un 
singur proiect pe ordinea de zi. Sunt luări cumva de cuvânt? Dorește cineva să 
intervină? Atunci voi da citire. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Mai întâi aprobați proiectul. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Vom aproba proiectul ordinii de zi. Vă rog să votați. 
26 pentru. Proiectul a fost aprobat. 
Voi da citire proiectului de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2022. Vă rog frumos să votați. 
Dl Liviu Merdinian – consilier local 
Merdinian, pentru. Nu mi-a apărut. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut. Dacă nu mai sunt intervenții, vă mulțumesc 
foarte mult și vă doresc o zi minunată! 
 
Președinte ședință,                                                          Secretar general, 
 Mihai OCHIULEȚ                                                         Viorela-Mirabela CĂLIN 

 
 

                                                                              Întocmit, 
                                                                            consilier Iulia-Cristina NENU 
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