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PROCES-VERBAL 

 
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, 31.03.2022, în şedinţa ordinară a Consiliului local 
al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 890/25.03.2022 a 
primarului municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace 
electronice, printr-o platformă online de videoconferință. 
 La ședință participă: 25 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 ordinară din data de 31.03.2022. Înainte de a da cuvântul doamnei 
secretar pentru a face prezența, aș dori să o întreb de cine și de ce a hotărât ca 
această ședință să fie online și nu fizic. Vă rog, doamna secretar. 
Dl Vergil Chițac – primar  
Vă răspund eu domnule președinte. Eu am decis, pentru că este reglementată de 
Codul administrativ și pentru că suntem în epoca digitalizării și pentru că am bănuit 
că unii oameni sunt la serviciu în momentul ăsta și nu se pot prezenta fizic aici și 
pentru că ne-am asumat ca să digitalizăm și să informatizăm primăria, și pentru 
că dacă unii oameni trebuie să intervină nu trebuie să se deplaseze până la sediul 
primăriei să piardă jumătate de oră, ci pot să intre de acasă. Suntem în era 
digitalizării domnule președinte. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Am înțeles. Voi da cuvântul și liderilor de grup. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule președinte, înainte de a supune la vot ordinea de zi, aș avea o întrebare 
pentru domnul primar, și anume: vrem să știm de ce până acum nu s-a introdus 
pe ordinea de zi proiectul grupului PSD pe care l-am depus în septembrie, pentru 
că au trecut 6 luni și cu siguranță ar trebui să actualizăm acele valori pe care noi 
le-am estimat. Deci, ce se întâmplă cu proiectul ”Bebe trusou”, acel pachet pentru 
nou-născuți. Când aveți de gând să îl introduceți pe ordinea de zi? 
Dl Vergil Chițac – primar  
Deci, domnule Răsăuțeanu, ați lucrat în administrație și ați fost viceprimar. 
Proiectul ăsta trebuie bugetat. Noi ne-am dovedit toată buna-credință și am 
deschis o linie de buget. În luna aprilie vom face o evaluare a bugetului, adică: 
vom analiza veniturile prognozate și cheltuielile. Dacă vom descoperi că la capitolul 
”cheltuieli” sunt lucruri pe care ni le-am propus, n-am înaintat suficient de repede 
și putem disponibiliza niște bani, atunci banii ăia îi vom duce către proiectele pe 
care cu bună-credință le-am introdus în buget, dar am deschis linii de finanțare 
simbolice, de 10.000, 1.000 lei, dar lucrul ăsta trebuie să rezulte în urma unei  
analize pe buget. Degeaba avem proiectul și îl introducem în ședința Consiliului 
local, dacă nu avem și acoperire bugetară. Cam așa merg lucrurile. Dacă în luna 
aprilie nu ne rezultă, vom continua la jumătatea anului să facem analiză pe buget. 
Deci, ce spuneți dumneavoastră, trebuie însoțit neapărat de o rectificare bugetară 
care să prevadă bani pentru acest proiect. Că și noi ne dorim lucrul ăsta, să știți. 
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Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule primar, vă înțeleg perfect punctul de vedere, numai că aici o să vin cu 
niște completări și cu siguranță o să le înțelegeți. Acest proiect de hotărâre trebuia 
aprobat poate la începutul anului. De ce? Pentru că până atunci puteați să aveți o 
estimare asupra solicitărilor, adică știam exact câți solicitanți sunt astfel încât 
alocarea bugetară să fie una corectă și coerentă. Mai mult decât atât nu trebuie să 
vă sperie impactul bugetar pentru că el este estimat per an. Noi trebuie să dăm 
drumul la acest proiect și în fiecare lună să primim aceste cereri, iar de la lună la 
lună, dacă este nevoie să veniți cu rectificări. Deci, impactul bugetar pentru a oferi 
acest pachet pentru nou-născuți nu este unul foarte mare astfel încât să așteptați 
execuții bugetare sau să vedeți de unde mai tăiați bani pentru că tot în ședința de 
astăzi veniți cu un proiect unde doriți să împrumutați și să finanțați cu bani publici 
fațadarea unor clădiri proprietate privată. Deci pentru astfel de proiecte găsiți bani 
dar pentru nou-născuți nu sunt bani. Eu am înțeles argumentul dumneavoastră, 
dar poate ori ați fost cumva dezinformat sau poate nu s-a înțeles foarte clar. 
Estimarea noastră, 2 milioane si ceva de lei, era pe tot anul. Noi ca să dăm drumul 
la proiect, putem să facem și cu 200 de mii. Depinde de cereri. De unde știm cum 
să bugetăm în aprilie dacă nu știm câte solicitări sunt. Ăsta este singurul punct pe 
care voiam să vi-l ridic și sunt sigur că vom găsi deschidere și acest proiect va 
intra pe ordinea de zi. Este mult mai important decât percepția unora despre astfel 
de proiecte, poate că noi ca oameni de stânga, grupul PSD ține mai mult la 
persoanele care se află în situații mai vulnerabile, dar din păcate, domnule primar, 
și cred că sunteți de acord cu mine, toți colegii cred că sunt de acord, trăim vremuri 
dificile unde frica, anxietatea, tristețea, depresia, incertitudinea, gândurile acestea 
negative care îi afectează pe cei vulnerabili, contextul acesta în care trăim, cred 
că trebuie să avem grijă de mamele singure, de seniorii constanței, de tineri de ce 
nu? Și atunci cred că și proiectul ăsta vine pe lângă alte proiecte pe care le gândim 
și pe care le vom depune, cred că trebuie să acordăm o prioritate acestor proiecte 
care se adresează familiilor, constănțenilor, oamenilor. 
Dl Vergil Chițac – primar  
Domnule Răsăuțeanu, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Nu aș avea decât 
de adăugat faptul că programul ăsta ”REACTIS” de fațadizare de care vorbiți 
dumneavoastră este reglementat prin lege și de aceea l-am introdus, și cred că 
face un bine constănțenilor, și știți și dumneavoastră lucrul acesta. Cât privește 
”Bebe trusou”, repet, nu avem nimic împotrivă. Uitați, dacă dumneavoastră vreți 
să începem cu 200 de mii, începem cu 200 de mii. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Au trecut 6 luni, în sensul ăsta, domnule primar. Și prețurile s-au schimbat. Cu 
siguranță va trebui să-l amendăm cu o creștere, poate nu foarte mare. 
Dl Vergil Chițac – primar  
Dar nu contest asta, rămâne să stabilim forma exactă. Dincolo de o declarație și o 
bună intenție a tuturor, că nu îmi imaginez că cineva se opune acestui proiect, 
trebuie chiar să il punem în aplicare, iar lucrul ăsta trebuie să se facă legal cu o 
prevedere bugetară, cu o rectificare bugetară. Dacă dumneavoastră doriți noi 
putem începe cu 200 de mii, dar mă tem că nu o să funcționeze bine că aici se 
aplică principiul primul venit, primul servit. Și îmi e foarte greu să anticipez.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule primar, haideți să îl aprobăm, ca să avem temeiul legal, pentru că mă 
întreabă lumea și ne întreabă lumea în oraș ce se întâmplă cu acest proiect, să 
primim acele solicitări. Și ulterior să bugetăm. 
Dl Vergil Chițac – primar  
Domnul Răsăuțeanu, eu îmi doresc tot timpul să aprob ceva pentru care am 
acoperire bugetară, iar din momentul ăla totul devine foarte simplu.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Haideți să începem cu o sumă mai mică.  
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Dl Vergil Chițac – primar  
Facem o analiză și în luna aprilie o să revenim asupra acestei chestiuni. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Sunt sigur că vom găsi bani pentru astfel de proiecte.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Mulțumesc domnule Răsăuțeanu, mulțumesc domnule primar. 
Dl Vergil Chițac – primar  
Bani e greu de găsit anul acesta. Și contextul pe care dumneavoastră l-ați amintit 
este adevărat din mai multe perspective, de exemplu, domnule Răsăuțeanu, 
trebuie să vă anunț că dacă anul trecut am plătit 15 milioane de lei la iluminatul 
public, prognoza pentru anul acesta este 35. Dacă anul trecut am dat 70 de 
milioane la subvenția termiei, anul ăsta vom da dublu. Să nu credeți că bugetul 
ăsta este un sac fără fund. Dar analizăm varianta pe care ați spus-o 
dumneavoastră. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți o intervenție. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Da, vă rog. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Bună ziua, dacă tot suntem la capitolul proiecte și văd că unii colegi au o problemă 
legată de depunerea unor proiecte care încă nu apar pe ordinea de zi, noi vrem să 
salutăm apariția pe ordinea de zi a unor proiecte care au fost depuse de noi în 
urmă cu câteva luni de zile la primărie, înregistrate la primărie sub numărul 
183896/15.09.2021, iar astăzi apar pe ordinea de zi cu un alt inițiator decât cei 
care au depus proiectul. Dar nu contează cine inițiază, contează că ele se găsesc 
pe ordinea de zi, salutăm acest lucru și ne dorim ca ele să fie duse la îndeplinire și 
acestea să se și întâmple. Aceasta pe de o parte, pe de altă parte, referitor la 
convocarea ședinței în mediul online conform prevederilor Codului administrativ, 
aș vrea să îl întreb pe domnul primar, de ce ședința din 11 sau 12 martie s-a 
convocat fizic, de ce daca tot suntem în era digitalizării, nu a fost și acea ședință 
tot în format online, de ce ceva ce trebuie să fie excepție devine o regulă, pentru 
că evident am ieșit din starea de alertă de 3 săptămâni, și știm foarte bine că 
această eră a digitalizării poate să ducă la dezumanizare și este foarte important 
contactul uman și a ne privi ochi în ochi, a ne cunoaște, a socializa, și a da ochii și 
cu cetățenii și cu presa, și considerăm că ședințele Consiliului local trebuie în mod 
special să fie convocate în mod fizic atunci când nu există situații de excepție. Vă 
mulțumesc frumos! 
Dl Vergil Chițac – primar  
Domnule Caragheorghe, să știți că putem socializa oricând dacă mă invitați la o 
cafea, nu trebuie să așteptăm ședința Consiliului local. Vă răspund cu tot dragul. 
Doi: Ședința aceea a fost una solemnă. Am invitat un tenor, dacă nu mă înșel, a 
intonat imnul Uniunii Europene, imnul Ucrainei, imnul României. Trebuia să fim 
prezenți, așa am considerat eu. Dar revin la cu ce ați început. Dacă într-adevăr 
mi-am însușit un proiect de-al dumneavoastră îmi cer scuze public înainte, dar vă 
rog să îmi spuneți care. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Da, vă mulțumesc pentru invitație dar nu despre mine era vorba, era vorba despre 
cetățeni care tratați la fel de solemn și cu respect, și în ceea ce privește proiectele, 
vorbim despre proiectele privind aprobarea solicitării către Guvernul României în 
vederea demersurilor pentru transferul unor baze sportive din oraș: baza Triunghi, 
Hidrotehnica și altele. 
Dl Vergil Chițac – primar  
Deci domnul Caragheorghe, eu am adrese și o fac public, am adrese pe care vi le 
pot arăta, prin care m-am adresat AMR-ului și Guvernului României, prin care le-
am cerut ca prin hotărâre de guvern, toate bazele sportive despre care faceți 
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vorbire, să treacă dacă nu în proprietatea, măcar în administrarea municipiului. Și 
dacă dumneavoastră aveți depus proiectul acesta înaintea adreselor pe care eu le-
am dus la AMR și la Guvern, eu îmi cer scuze public, dacă nu faceți dumneavoastră 
invers. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Da, dumneavoastră știți foarte bine că aceste discuții au într-adevăr aproape un 
an, iar documentul nostru există depus la primărie vizavi de acest aspect, deci nu 
puteți să negați acest lucru. În regulă, noi ne bucurăm că ele sunt pe ordinea de 
zi. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule Caragheorghe, dacă tot.. păi proiectele astea sunt de pe vremea fostei 
administrații, nu vă supărați. Eu știu că nu vă convine și vă certați între 
dumneavoastră, dar proiectele astea sunt vechi și demersul asta este de mult 
început. Inițiativa de a înființa acest Club Sportiv Municipal, am lansat-o noi cei 
din administrația PSD. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domule consilier și domnule primar, la momentul în care am venit cu aceste 
proiecte am fost blocați în aparatul administrativ, deci nu puteți să spuneți că s-
au făcut demersuri când nouă ni s-a spus că anumite lucruri nu se pot face. Deci 
haideți să avem un pic simțul rezonabilității. Iar în ceea ce privește ce s-a întâmplat 
în mandatele trecute, deja cetățenii Constanței au apreciat lucrurile la votul din 
2019. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
În regulă domnilor! Haideți să dăm drumul la ședință. O să o rog pe doamna 
secretar general să facă prezența. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Mulțumesc. (Se face prezența) 
Sunt prezenți 25 de consilieri din 27. Voiam să vă aduc la cunoștință faptul că la 
punctul 5 avem un amendament. La proiectul numărul 28 există un amendament 
din partea Comisiei 2. Și la proiectul 30 de pe ordinea de zi, de la Comisia de 
specialitate numărul 2 există un aviz negativ. Deasemenea, pentru proictele de la 
ordinea 32 până la 39 avem o înscriere la luare la cuvânt din partea domnului Belu 
Sorin, iar pentru proiectul de hotărâre de la punctul 45 de pe ordinea de zi avem 
o luare de cuvânt din partea doamnei Ciucur Violeta. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Mulțumesc frumos. Întreb și liderii de grup dacă au intervenții. 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Bună ziua, domnule președinte, dacă îmi permiteți, la punctul 17, 18 și 19 vom 
avea amendamente, luări de cuvânt la punctul 48, 50 și acolo unde este nevoie. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Vă mulțumesc! Domnule Caragheorghe? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, la punctul 11, 17, 18, 19 dacă va fi necesar. La punctul 29 
va interveni colega mea Cristiana Popescu. Și la punctul 44 si ori de cate ori va fi 
necesar. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Domnule Răsăuțeanu? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
La punctul 9 de pe ordinea de zi și la punctul 4 de pe ordinea suplimentară si ori 
de cate ori va fi necesar. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Mulțumesc frumos. Trecem la votul pentru ordinea de zi. 
Mulțumim, 25 de voturi pentru. Vă propun și ordinea de zi suplimentară. 
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25 de voturi pentru. Trecem la proiectul 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea 
procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Constanţa din data de 11.02.2022. Vă rog să votați. 
25 de voturi pentru. 
Proiectul 2: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
local al municipiului Constanţa din data de 28.02.2022. Vă rog frumos să 
votați.  
25, proiectul a fost aprobat. 
La următorul proiect nu va trebui să votăm. Este informare privind deplasarea 
externă a domnului Ateș Casimceali – consilier local în Marsilia, Franța, în perioada 
2-5 martie 2022, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (4) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Aici este o simplă informare. 
Trecem la proiectul numărul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A. Vă rog 
frumos să votați. 
25 voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 
Urmează proiectul numărul 5 unde avem amendament. O voi lăsa pe doamna 
secretar să vă citească amendamentul. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Amendamentul este al domnului primar. Motivația este că prin HCL 8/2022 au fost 
îndreptate erorile materiale strecurate în cuprinsul HCL nr. 419/2021. Textul 
original al proiectului este: ”se modifică art. 5 din HCL 419/2021 care va avea 
următorul cuprins: se aprobă subvenția unitară la energia termică pentru populație 
de 635,73 lei MWh, echivalent 739,36 lei/Gcal inclusiv TVA pentru perioada  
01.01.2022-31.03.2022 și de 763,36 lei/MWh (echivalent 887,79 lei/Gcal) inclusiv 
TVA pentru perioada 01.04.2022-30.04.2022”. Iar textul modificat și care face 
obiectul acestui amendament îl reprezintă: Se modifică Art.5 din HCL nr.419/2021 
care va avea următorul cuprins: „Se aprobă subvenția unitară la energia termică 
pentru populație de 628,03 lei/MWh echivalent 730,40 lei/Gcal  inclusiv TVA pentru 
perioada  01.01.2022-31.03.2022 și de 763,36 lei/MWh (echivalent 887,79 
lei/Gcal) inclusiv TVA pentru perioada 01.04.2022-30.04.2022”. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Vă rog să votați pentru acest amendament. 
18 pentru și 7 abțineri. Amendamentul a fost adoptat. Voi citi acum proiectul în 
integralitate și îl voi supune la vot: Proiect de hotărâre pentru modificarea 
HCL nr. 419/2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al 
energiei termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL 
și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021-
30.04.2022, în municipiul Constanța. 
17 voturi și 8 abțineri (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Merdinian Liviu, 
Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Șerbănescu Marian-
Octavian, Tincu Cristian). Proiectul a trecut.  
Trecem la proiectul numărul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 
nr. 540/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 
de studiu de fezabilitate pentru construire străzi din municipiul Constanța 
– cartier Palazu Mare – strada Camil Ressu, strada Ștefan Dărăscu, strada 
Tache Ionescu, strada Theodor Pallady și strada Rozelor. Vă rog frumos să 
votați. 
24 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitatea pentru „Lucrări de 
construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – cartier 
Palazu Mare: strada Păpădiei, strada Salviei, strada Socului”. 
Dl Liviu Merdinian – consilier local 
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Domnule președinte, la mine s-a întrerupt semnalul. La punctul 6 sunt pentru. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință  
În regulă, vor consemna colegii. Vă mulțumim frumos! 
Domnul Nicolae Constantin, cum votați? 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 
tehnico - economice, faza studiu de prefezabilitate „Regenerarea spațiilor 
verzi în zona Spitalului județean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae 
Iorga și bd. Tomis - în fața blocurilor A1, A2 și A3 din municipiul 
Constanța”. Vă rog frumos să votați. 
17 pentru și 8 abțineri (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Merdinian Liviu, 
Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Șerbănescu Marian-
Octavian, Tincu Cristian). Proiectul a trecut. 
Trecem la proiectul numărul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Strategiei de sănătate publică a municipiului Constanta 2022-2031. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
E doar așa ca o observație. Știu că s-a lucrat la această strategie. Ea poate suporta 
modificări și îmbunătățiri, dar la obiective, noi ne-am asumat atunci când am votat 
bugetul, redeschiderea a 4 cluburi pentru seniori și ele nu sunt prinse. 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar  
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, pentru că această strategie este o 
strategie în continuă schimbare pentru că trebuie upgradată cu nevoie cetățenilor, 
cele 4 cluburi nu au fost prinse, dar vor fi prinse așa cum cere și domnul 
Răsăuțeanu, modificările cerute vor fi făcute în mod corect. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Vă mulțumesc frumos, vă rog să votați pentru punctul 9 de pe ordinea de zi. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
Trecem la proiectul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
vânzării directe a imobilului-locuință situat în municipiul Constanța, str. 
Ion Corvin nr. 23, către Tănase Dorel și Tănase Lenuța în vederea punerii 
în executare a Sentinței Civile nr. 10156/27.09.2019 pronunțată de 
Judecătoria Constanța, în dosar nr. 1451/212/2019 rămasă definitivă 
prin Decizia Civilă nr. 451/19.03.2020 pronunțată de Tribunalul 
Constanța. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 
Proiectul numărul 11. Aici avem o luare de cuvânt. Domnul Caragheorghe vă 
rugăm.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Da, mulțumesc domnule președinte. Aș vrea să spun că la ultimele alegeri, care 
au avut loc în municipiul Constanța, mă refer aici la alegerile parlamentare, USR 
Constanța a obținut cel mai mare număr de voturi din partea alegătorilor 
constănțeni. Cu toate acestea, în ciuda numeroaselor intervenții și adrese făcute 
către autorități pentru a ni se pune la dispoziție un spațiu adecvat, pe masura 
pretențiilor partidului nostru, pentru o locație, un sediu, acest lucru nu s-a 
întâmplat nici măcar până în ziua de azi. În schimb, observăm că se rezolvă lucruri 
legate de extinderi de sediu pentru alte partide, realizări de parcări în imediata 
vecinătate a partidului respectiv, și bineînțeles și alocări care bineînțeles sunt 
conform Codului administrativ legale din acest punct de vedere pentru alte partide. 
Deci, vreau doar să trag un semnal de alarmă, asupra acestui fapt că suntem 
singurul partid și cel mai mare partid conform ultimelor alegeri de la parlamentare, 
cărora nu li se îndeplinesc doleanțele legale vizavi de acest aspect si din acest 
punct de vedere noi ne vom abține la acest proiect. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
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Vă mulțumesc frumos. Voi da citire proiectului: Proiect de hotărâre privind 
repartizarea și extinderea unor spații cu altă destinație decât aceea de 
locuință, situate pe raza municipiului Constanța. Vă rog frumos să votați. 
19 pentru și 6 abțineri (Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe Dumitru, Garip Mirela, 
Iacob Florin-Cătălin, Ochiuleț Mihai, Popescu Cristiana). Proiectul a fost adoptat. 
Trecem la proiectul numărul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
achiziției serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea 
apărării intereselor Municipiului Constanța prin primar, ale Primarului 
municipiului Constanța și ale Consiliului local al municipiului Constanța, 
precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa în vederea 
semnării contractelor având ca obiect servicii de asistență și reprezentare 
juridică. Vă rog frumos să votați. 
17 voturi pentru și 8 abțineri (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Merdinian Liviu, 
Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Șerbănescu Marian-
Octavian, Tincu Cristian). Proiectul a fost adoptat.  
Trecem la proiectul numărul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
protocolului de colaborare dintre Municipiul Constanța și SC NEVERSEA 
SRL. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Trecem la proiectul numărul 14: Proiect de hotărâre pentru modificarea  HCL 
nr. 488/2021 privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clubului 
Sportiv Farul Constanța care au obținut performanțe deosebite la 
competițiile internaționale oficiale, desfășurate în anii competiționali 
2020 și 2021. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 15: Proiect de hotărâre privind modificarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Consultativ pe 
Probleme de Tineret al municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 
260/2016. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 16: Proiect de hotărâre privind remunerarea membrilor 
comisiei de selecţie a ofertelor și a membrilor comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă 
a proiectelor culturale. 
25 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 
Trecem la proiectul numărul 17 unde avem un amendament.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar  
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, după discuțiile pe care le-am avut în 
diferitele comisii, pentru punctul 17, 18 și 19, după prezentările făcute de 
conducătorii cluburilor sportive care au venit în fața consilierilor să ceară 
suplimentarea sumelor de bani de care ei au nevoie, cu permisiunea 
dumneavoastră noi vom face un amendament la fiecare dintre aceste 3 propuneri 
de hotărâri de consiliu local astfel încât să suplimentăm cu 300 mii lei suma care 
este deja scrisă în proiectele de hotărâre. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Deci amendamentul dumneavoastră la proiectul numărul 16 este suplimentarea 
sumei, la 17, cu suma de 300 mii lei, față de suma scrisă în proiect.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, am avut audiente în cadrul comisiilor cu 
reprezentanti ai celor 3 asociatii si intr-adevar anumite aspecte prezentate de către 
ei, referitoarea la choar depăsirea performantelor planificate, dar mai ales 
referitoare la bugetele economice date peste cap de cresterile de preturi și practic 
cheltuielile cu deplasările se scumpesc cu 25-30%, ne-au făcut să ne regândim 
poziția, eu cel puțin chiar m-am și abținut în cadrul comisiei vizavi de unul din 
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proiecte în acest moment pentru finalizarea actualei stagiuni competitionale în 
condiții optime, ulterior înțeleg că toate cele 3 asociatii se vor regasi in cadrul 
Clubului Sportiv Municipal. De altfel, toate aceste valori vor fi transferate din punct 
de vedere bugetar din cadrul proiectiei de la Club Sportiv Municipal, prin transfer 
bugetar. 
Dl Vergil Chițac – primar  
Să subliniez și eu ce a spus domnul Caragheorghe. Putem înțelege că din cauza 
măririi prețurilor cu criza asta energetică toată lumea trebuie să-și regândească 
bugetele și să facă față situației. Putem înțelege că a fost foarte dificil pentru ei să 
se reorienteze atât de scurt și au nevoie de bănuți. Să știți că banii ăștia, cum 
spunea domnul Caragheorghe, îi luăm din bugetul clubului pe care l-am bugetat la 
începutul anului și ei vor trebui să știe că în cadrul Clubului Sportiv Municipal, când 
el se va înființa și se vor regăsi acolo ca și secții, vor avea cu 300 de mii de lei mai 
puțin de când începe noul sezon competițional. Deci până atunci fiecare, asta e, 
criza e criză și trebuie să ne ajustăm și cheltuielile, să-și regândească puțin bugetul 
în continuare.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
În regulă, vă mulțumesc mult. Îi voi ruga pe colegi să pună amendamentul pentru 
a-l putea vota.  
Avem 24 de voturi pentru și 1 abținere (Mirela Garip). Amendamentul a trecut. Voi 
da citire proiectului în integralitate: Proiect de hotărâre pentru suplimentarea 
fondurilor financiare acordate Asociatiei Handbal Club Dobrogea Sud 
Constanta prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din bugetul 
local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și 
sezonul competițional 2021-2022. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Trecem la proiectul numărul 18, unde avem acelasi amendament, cu valoare de 
300 mii lei. Vă rog să votați amendamentul. 
24 de voturi pentru. Amendamentul a trecut.  
Voi da citire proiectului în integralitate: Proiect de hotărâre pentru 
suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Academia Club 
Sportiv Phoenix Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor 
sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul 
competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022. Vă rog frumos să 
votați în integralitatea lui. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 19. Avem același amendament. Vă rog frumos să votați.  
25 de voturi pentru. Amendamentul a trecut. 
Voi da citire proiectului în integralitate: Proiect de hotărâre pentru 
suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Baschet Club 
Athletic Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din 
bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 
2021 și sezonul competițional 2021-2022. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli 
de reprezentare și protocol pentru anul 2022. Vă rog frumos să votați. 
24 de voturi pentru și 1 abținere (Nicolae Irinela). Proiectul a trecut.  
Proiectul numărul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității 
închirierii unui spațiu administrativ cu destinația de birouri pentru 
desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei 
municipiului Constanța. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru 
teritoriul situat în zona Căminului de persoane vârstnice din str. Unirii, 
delimitat de str. Pescarilor, str. Cașin, str. Unirii, str. lt. Economu și str. 
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Mr. Șofran, inițiatori Ștefan Marius și Ciutacu Daniela. Vă rog frumos să 
votați. 
17 pentru, 8 abțineri (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Merdinian Liviu, 
Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Șerbănescu Marian-
Octavian, Tincu Cristian). Proiectul a trecut.  
Proiectul numărul 23: Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii 
„Scarlat Vârnav” unei străzi situate pe raza municipiului Constanța, în 
Stațiunea Mamaia. Vă rog frumos să votați. 
24 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 24: Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii 
„strada Dumitru (Tache) Brumărescu” unei străzi situate pe raza 
municipiului Constanța, în zona PUZ Aurel Vlaicu. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 25: Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor 
„Agapia” și „Văratec” unor străzi situate pe raza municipiului Constanța, 
în zona Baba Novac. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. 
cadastral 205205, 213559, 205480, 212453, în vederea introducerii în 
intravilan a parcelei A 898/27, inițiator Bimmer Workshop SRL. Vă rog 
frumos să votați. 
25 de voturi. 
Proiectul numărul 27: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan delimitat de DN3 și limite 
cadastrale, în vederea introducerii în intravilan a parcelei A 898/21, 
inițiator Mobiparts SRL. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Ajungem la proiectul numărul 28 unde avem un amndament emis de Comisia 
numărul 2, o să îi dau cuvântul doamnei secretar.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
La acest proiect de hotărâre a fost făcut un amendament de membri din Comisia 
2. Motivația acestuia este pentru aplicare unitară ce nu lasă loc de interpretări a 
prezentului regulament. Propunem completarea hotărârii cu următorul 
amendament, astfel: ”Se completează cu un nou articol art. 2 și se renumerotează 
celelalte articole respectiv: Prevederile prezentei hotărâri se aplică doar în cazul în 
care până la data intrării în vigoare nu a fost inițiată procedura de autorizare 
conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 
republicată cu modificările și completările ulterioare.” 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Vă rog să votați amendamentul. 
25 de voturi pentru. Amendamentul a trecut. 
Voi da citire proiectului în integralitate: Proiect de hotărâre privind 
modificarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri 
de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza 
municipiului Constanța. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 29: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic de detaliu - construire imobil P+1E+M - locuință individuală cu 
funcțiune complementară, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr. 57, investitor 
Doga Tănăsică. Vă rog frumos să votați. 
Dna Cristiana Popescu – consilier local 
Vreau sa vă explic un pic mai în detaliu care este situația acestei parcele. Practic, 
în momentul de față este vorba de o parcela de 119 mp care nu este construibilă 
în condițiile în care își dorește proprietarul pentru că nu are suprafața minimă 
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necesară. Din păcate, din punctul nostru de vedere acest PUZ nu rezolvă problema 
parcelei pentru că un PUD sigur că poate deroga retragere laterală, dar nu poate 
deroga și condițiile de construibilitate menționate prin PUG. Conform PUG poate fi 
construibilă doar în cazul în care se construiește în regim înșiruit. Nu are cum să 
construiască în regim înșiruit pentru că parcela de lângă ea este neconstruibilă 
indiferent de condiții. În plus, acest teren face parte dintr-o parcelă mai mare pe 
care în 1975 s-a construit un bloc. Ulterior, după construire, nu cunosc anul exact, 
dar făcând cercetări la arhiva Institutului Județean de Proiectări, am găsit planul 
de situație al acestui proiect, iar parcela în cauză face parte din terenul acesta mai 
mare. Ulterior, a fost dezmembrată, în 3 terenuri și ele toate 3 neconstruibile, deci, 
unul dintre proprietari a reușit să construiască în condiții cel puțin dubioase, o 
construcție diformă și chinuită, iar al doilea dintre proprietari încearcă să facă 
construibilă parcela prin această construcție de urbanism. Dacă de principiu nu 
suntem de acord cu cosntrucțiile de blocuri pe spațiile verzi ale altor blocuri, ar 
trebui să nu fim de acord nici cu construcțiile de case pe spațiile verzi ale altor 
blocuri.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Este părerea dumneavoastră și induceți în eroare.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
În regulă, vă mulțumesc frumos, vă rog frumos să votați. 
Cu 18 voturi pentru și 7 abțineri (Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe Dumitru, 
Cocargeanu Florin-Daniel, Garip Mirela, Iacob Florin-Cătălin, Ochiuleț Mihai, 
Popescu Cristiana) proiectul a trecut. 
Trecem la proiectul 30 care a primit aviz nefavorabil: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în Stațiunea 
Mamaia, zona restaurant Estival, delimitat de alei carosabile și limite 
cadastrale, inițiator Dumitru Danielopolu Pia Maria. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – consilier local 
Domnule președinte, vă rog să consemnați la mine abținere. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
În regulă, vom consemna abținere la domnul Avătavului. 
Avem 8 voturi pentru, 6 împotrivă (Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe Dumitru, 
Cocargeanu Florin-Daniel, Iacob Florin-Cătălin, Ochiuleț Mihai, Popescu Cristiana), 
11 abțineri (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Merdinian Liviu, Mihăilescu 
Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Șerbănescu Marian-Octavian, 
Tincu Cristian, Avătavului Costin-Valeriu, Garip Mirela). Proiectul nu a trecut.  
Vă mulțumesc, trecem la proiectul 31: Proiect de hotărâre privind acordarea 
cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către SC E-Distribuție 
Doborgea SA a imobilului teren în suprafață de 22,5 mp situat pe B-dul 
Aurel Vlaicu nr. 254, în vederea realizării serviciului public de distribuție 
a energiei electrice. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul 32, unde avem o luare de cuvânt a domnului Belu Sorin. O să îi trimitem 
imediat link-ul. Până atunci o sa vă citesc proiectul. Proiect de hotărâre privind 
aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului 
„Bar Expres și teren”, situat în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 
28, din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului 
Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în 
domeniul public al municipiului Constanța. 
Dna Mihaela Andrei – consilier local 
Domnule președinte, poate este bine să punem aceste luări de cuvânt la începutul 
ședinței de consiliu. Și dacă tot nu are link-ul, haideți să continuăm și să îl ascultăm 
la sfârșitul ședinței de consiliu. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
În regulă, haideți o să trecem să votăm proiectul 32. Vă rog frumos să votați. 
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Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Iată o disfuncțiune a intervenției unui cetățean la un proiect din cauza convocării 
în online.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
Proiectul numărul 33: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către 
Guvernul României pentru trecerea imobilului „Complex sportiv Tomis”, 
situat în municipiul Constanța str. Flămânda nr. 11, din domeniul public al 
Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția 
județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al 
municipiului Constanța. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 34: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către 
Guvernul României pentru trecerea imobilului „Club Sportiv Farul 
Constanța”, situat în municipiul Constanța str. Decebal nr. 22, din 
domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului 
prin Clubul Sportiv Farul Constanța în domeniul public al municipiului 
Constanța. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 35: Proiectul de hotãrâre privind aprobarea solicitării 
către Guvernul României pentru trecerea imobilului „Hotel Sport – teren 
și construcție”, situat în municipiul Constanța str. Cuza Vodă nr. 2, din 
domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului 
prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul 
public al municipiului Constanța. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 36: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către 
Guvernul României pentru trecerea imobilului „Sala sporturilor și teren” 
situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 102-104, din domeniul public 
al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția 
județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al 
municipiului Constanța. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 37: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către 
Guvernul României pentru trecerea imobilului Stadion „C.S. FARUL” situat 
în municipiul Constanța, str. Primăverii nr. 2, din domeniul public al 
Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția 
județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al 
municipiului Constanța. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 38: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către 
Guvernul României pentru trecerea imobilului Complex Sportiv „Badea 
Cârțan” situat în municipiul Constanța, str. Badea Cârțan F.N. din 
domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului 
prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul 
public al municipiului Constanța. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 39: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către 
Guvernul României privind trecerea imobilului Complex Sportiv Triunghi 
Constanța situat în municipiul Constanța, str. Caraiman F.N. din domeniul 
public al Statului Român și administrarea Ministerului Sportului prin 
Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al 
municipiului Constanța. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
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Proiectul numărul 40: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul 
Constanța. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 41: Proiect de hotărâre privind darea în administrarea 
RAEDPP Constanța a unui imobil, proprietatea publică a municipiului 
Constanța. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 42: Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării a unui 
bun imobil din domeniul public al Județului Constanța în domeniul public 
al municipiului Constanța și actualizarea inventarului domeniului public 
cu acesta. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 43: Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii 
materiale din cuprinsul HCL nr. 59/2022 privind dezmembrarea 
imobilelor-terenuri situate în municipiul Constanța Parcela VN 304/1, lot 
2/2 și Parcela VN 304/2, lot 2 în vederea înscrierii în cartea funciară. Vă 
rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 44: Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor 
bunuri mobile – mijloace fixe, din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Constanța. Vă rog frumos să votați. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Cred că era o intervenție aici.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Da, vă rog. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Constanța are nevoie de elemente de identificare majore în anumite spații din 
interiorul orașului și mai ales de la intrările din oraș. Suntem în fața unui proiect 
care urmează să lase libere anumite spații și care cumva trebuie completate cu 
proiecte care să vină și să confere elemente de indentificare ale orașului relativ la 
istoria lui milenară, multiculturalismul său sau la alte aspecte caracteristice 
orașului. Și din acest punct de vedere vreau să menționez că există deja o linie 
bugetară deschisă în acest an cu un proiect care vine să îndrepte cumva un 
barbarism patromonial care s-a petrecut la intrarea în orașul Constanța dinspre 
Valul lui Traian, unde unul din mijloacele fixe care urmează să fie dislocat a fost 
amplasat prin dislocarea unui element de patrimoniu istoric național, și anume 
valul de pământ medieval. Iată de ce, chiar la această intrare, acest proiect pe 
care noi l-am introdus în bugetul pe anul acesta, propune reconstituirea valului 
medieval la intrare ca un element de prestigiu pentru oraș și înlocuirea acestui 
mijloc fix. Deci, iată cum un astfel de proiect poate aduce un plus cultural turistic 
pentru oraș. Vă mulțumesc frumos! 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Vă mulțumesc! Vă rog să votați. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Voiam să îl întreb pe domnul Caragheorghe dacă s-au făcut niște discuții, niște 
dezbateri cu cetățenii, constănțenii, dacă sunt de acord să fie ridicate aceste 
amplasamente, reprezentative până la urmă, și pe ce vă bazați că a fost montat 
pe valul lui Traian.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Vă invit să mergeți în spațiul de la intrarea în Constanța, la Valul lui Traian și să 
vedeți cum este dislocat valul de pământ și în locul elementului de patrimoniu este 
pus acel vapor. Deci nu e vorba de pe ce mă bazez, este un fapt petrecut în 
realitate. 
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Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Păi dați-ne și detalii, să știm că poate e cu 10 metri mai la stânga sau 30 de metri 
mai la dreapta. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Este chiar pe val. Valul este distrus. Puteți verifica chiar acum, pe Google Earth, și 
vedeți acolo unde este amplasat vaporul. Nu mai duceți în derizoriu discuția. Vedeți 
unde este amplasat. Este dislocat valul de pământ medieval. 
17 voturi pentru și 8 împotrivă (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Merdinian 
Liviu, Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Șerbănescu 
Marian-Octavian, Tincu Cristian). Proiectul a trecut.  
Urmează proiectul 45 unde avem o intervenție. Vă rugăm. 
Dl Laurențiu Sârbu – director general administrativ, Universitatea Maritimă 
Bună ziua! Sârbu Laurențiu mă numesc. Sunt directorul general administrativ al 
Universității Maritime din Constanța. Vă mulțumim înainte de toate că ne-ați dat 
posibilitatea să intervenim să expunem cu mai multe argumente dorința noastră 
de a nu se modifica actualul administrator al imobilului ”Club Sportiv Hidrotehnica”. 
În speță, dorim ca în continuare Universitatea Maritimă din Constanța să păstreze 
administrarea acestui imobil. Voi încerca sa fiu foarte scurt cu ce argumente avem 
noi. Universitatea a devenit administratorul acestui imobil urmare a unor solicitări 
întocmite către Ministerul Educației, către Guverul României, explicând care este 
nevoia din punct de vedere al învățământului. Evident au înțeles argumentele 
noastre, după cum știți a fost emisă HG nr. 85 din 2 mai și am devenit 
administratori. La preluarea în administrare, clădirea, și întregul imobil, era într-o 
stare greu de descris, practic, nefuncțională. Vorbesc acum în special de sala de 
sport, care nu mai avea utilități, toate elementele arhitecturale erau afectate grav 
și nu se mai puteau desfășura activități în sală. În sensul acesta Universitatea 
Maritimă a investit imediat din venituri proprii sume considerabile adunând acum 
pentru ședința dumneavoastră, am făcut așa un scurt istoric, peste 400 mii lei au 
fost investiți într-un timp foarte scurt și a fost redată sala de sport circuitului inițial 
și dstinației inițiale. De atunci și până acum, cu siguranță universitatea a continuat 
să investească acolo și vă spun că au fost construit: un sistem de hidranți interiori 
pentru stingerea incendiilor, un sistem de camere de supraveghere video, de 
avertizare efracție, au fost făcute dotări în sala de sport, suprafața de joc a fost 
schimbată cu una sintetică și adecvată condițiilor și cerințelor actuale, au fost 
montate plase sportive, s-a reabilitat punctul termic. Practic, în momentul de față 
sala de sport este funcțională. De ea depinde activitatea didactică a Universității 
Maritime din Constanța, dar a fost menținută în interes public local și pentru școlile 
și cluburile sportive constănțene cu titlu gratuit, categoric, toți cei caer au venit 
acolo au beneficiat de un program și de toate serviciile asigurate de universitate, 
de la curățenie până la personal administrativ, vestiare, grupuri sanitare ș.a.m.d. 
Deci, am încercat să fim un bun administrator în toată această perioadă. Am făcut 
investiții destul de serioase și în dotări așa cum spuneam și în partea asta de 
reparații, în continuare în paralel am înțeles că viitorul sălii de sport nu este acela 
de a fi menținută în această stare, și trebuie modernizată, consolidată, trebuie  
reabilitată. În acest sens, în prezent, Universitatea Maritimă are demersuri foarte, 
foarte avansate către Compania Națională de Investiții pentru două obiective care 
credem noi că sunt complementare: 1. Consolidarea, reabilitarea și modernizarea 
sălii de sport pentru care avem expertiză tehnică structurală, avem în planul de 
investiții cu alocare de la bugetul de stat plata proiectului de intervenție și banii 
sunt alocați anul acesta urmând ca proiectul să fie predat Companiei Naționale 
pentru Investiții tot în cursul anului acesta, ca să fie organizată în continuare 
licitația pentru execuție. Complementar acestei investiții, tot în colaborare cu 
Ministerul Educației care are un program național, integrat programului de săli de 
sport și de cămine studențești al Companiei Naționale pentru Investiții, am propus 
și se află în lista sinteză a CNI construirea unui cămin studențesc alipit acestei săli 
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de sport. Astfel, funcțiunile complementare ridicând foarte mult cota acestei săli 
de sport și evident cred eu și în interesul local, pentru că așa cum va fi amenajată 
în baza acestui proiect va putea să găzduiască chiar și competiții locale. Și până 
acum a găzduit, pentru că noi am asigurat și chiar am organizat noi, universitatea, 
competiții locale. Sunt articole în presă care evocă toate aceste competiții de-a 
lungul timpului, dar cu siguranță, în momentul de față noi avem demersuri foarte 
avansate pentru finanțarea reabilitării sălii și a construirii căminului studențesc. În 
plus, trebuie să spun un amănunt: Universitatea Maritimă urmează să primească 
vizita Agenției Naționale pentru Acreditarea Învățământului Superior. Este o vizită 
care se face periodic și acest organism național verifică îndeplinirea de către 
universități a unor cerințe pentru înfăptuirea actului de învățământ. În sensul ăsta, 
facem dovada că avem spațiile necesare pentru învățământ. Sala de sport este în 
momentul de față vitală pentru Universitatea Maritimă. Noi am avansat deja 
documente către minister în care arătăm că deținem aceste spații, deci am și puși 
într-o dificultate foarte mare dacă în momentul de față am pierde administrarea 
acestui spațiu, nu cunosc exact urmările și dacă putem justifica într-un fel sau altul  
cu siguranță ceva se va întâmpla, noi sperăm totuși să rămânem administratorii 
sălii. În plus, suntem obligați în momentul de față să mutăm biblioteca universității 
și tot fondul de carte din Biblioteca Județeană unde înțelegem că urmează să se 
întâmple un proiect major, în spațiile de aici de la Club Sportiv Hidrotehnica. În 
sensul acesta, universitatea a alocat și avem în desfășurare un contract de reparații 
curente, pentru una din clădiri, se investesc peste 200 de mii lei în realizarea 
acestei clădiri și realizarea condițiilor pentru găzduirea bibliotecii. Deci, ne aflăm 
și vreau să evidențiez o dată în plus, ne aflăm în situația în care noi din venituri 
proprii în momentul de față am investit sume importante, Ministerul Educației ne 
alocă sume importante deasemenea și este angajat alături de noi să întreținem 
baza și să o modernizăm și suntem constrânși și de aceste prevederi de a asigura 
baza materială pentru desfășurarea procesului vital.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Vă mulțumim foarte mult, o să dau cuvântul și domnului primar având în vedere 
că este inițiatorul, dacă dorește să intervină. 
Dl Vergil Chițac – primar  
Domnule director general, cu tot respectul, nu vreau să elaborez prea mult vizavi 
de argumentațiile dumneavoastră. Eu vă spun așa: cu toții știm că aceată sală v-
a fost dată în folosință printr-o hotărâre de Guvern acum 10 ani de zile. Darea în 
folosință fiind condiționată de realizarea unor investiții. În același timp, eu nu le 
neg, există un raport al Direcției Județene de Sport și Tineret care spune ca nu v-
ați îndeplinit aceste obligații. Nu e treaba mea și nici nu fac asta să judec și dacă 
ceea ce a spus Direcția Județeană este adevărat sau de ce dumneavoastră nu v-
ați îndeplinit obligații stipulate în hotărârea de Guvern de acum 10 ani. Dar nici nu 
este imoral, și vă rog să mă credeți, ca și noi să ne dorim ca acest activ să fie 
transferat de la Guvern în proprietatea municipalității în contextul în care știe toată 
lumea că vrem să înființăm un club sportiv municipal unde aducem laolaltă toate 
secțiile sportive și dezvoltăm sportul constănțean, sportul pentru toți. Sigur, 
înțeleg din perspectiva ARACIS-ului și a standardelor de calitate, nevoia pe care 
dumneavoastră o aveți din perspectiva asta, însă părerea mea este că ea nu poate 
fi și nu va fi anulată pentru că noi ca niște oameni responsabili și instituții 
responsabile, Universitatea Maritimă și Primăria, indiferent cine vor conduce aceste 
instituții pot face acorduri de cooperare, în fond lucrurile astea nu sunt de 
nedepășit. În rest, dacă într-adevăr, dumneavoastră făceați investiții extrem de 
importante acolo ar fi fost oarecum imoral. Dar nu suntem în această situație. În 
rest noi ne dorim, știți foarte bine că deciziile astea sau hotărârea asta de consiliu, 
dacă se va aproba, va merge la Guvern, iar Guvernul va decide dacă într-adevăr 
rămâne la dumneavoastră sau ne-o dă nouă în administrare. Și într-un caz și în 
celălalt, nu cred că aveți foarte mult de pierdut. Mulțumesc! 
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Dl Laurențiu Sârbu – director general administrativ, Universitatea Maritimă 
Mi-ar mai fi permis doar 10 secunde? Raportul întocmit de Direcția Județeană 
pentru Tineret și Sport este semnat de noi. Într-adevăr acolo spune că se putea 
face mai mult, se consemnează faptul că am făcut ce-am făcut și spune că ați 
putea să faceți mai mult. Cu siguranță că se putea face mai mult, dacă am fi putut.  
Noi în timpul ăsta am solicitat tuturor instituțiilor să ne sprijine în demersul nostru 
de a moderniza această bază. Cu siguranță, hotărârea de Guvern și protoloclul prin 
care ne-a fost preadat mijlocul fix, nu stipulează obligația investiției, stipulează 
obligația menținerii în funcțiune, stipulează obligația menținerii destinației și a 
interesului public, ceea cu cu siguranță și prisosință am făcut. Eu vă mulțumesc în 
nume personal, în numele conducerii și în numele studenților. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Vă mulțumim și noi! Voi ruga colegii să afișeze buletinul de vot. Vă rugăm să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
A intrat domnul Sorin. Aveați o intervenție. Vă rugăm frumos.  
Dl Sorin Belu  
Da, mulțumesc, e tardiv deja, s-au votat. Mulțumesc mult! 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
În regulă, vă mulțumim mult.  
Trecem mai departe. Proiectul 46: Proiect de hotărâre privind punerea la 
dispozitia proiectului „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a 
energiei termice din muncipiul Constanța – Etapa 1” a terenurilor din 
domeniul privat si public al municipiului Constanța. Vă rog frumos să votați. 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 47. Aici vom avea un buletin de vot. Proiect de hotărâre 
privind desemnarea reprezentantului Ministerului Finanțelor în Consiliul 
de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și 
Privat Constanța. Vom avea buletin de vot în persoana doamnei Nițu Mărioara. 
Vă rog frumos să votați.  
24 de voturi pentru. Acum vom vota în integralitatea lui.  
Mulțumesc! 25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
Proiectul numărul 48, la fel o să avem buletine de vot. Proiect de hotărâre 
privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al 
societății CT BUS S.A. Constanța. Imediat va fi afișat buletinul de vot.  
Domnul Rusu, am înțeles că ați dori să luați cuvântul. Suntem la 48. 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Mulțumesc domnule președinte. Noi dorim să îl menținem pe domnul Țuțuianu 
Sorin Petrică.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Domnul Caragheorghe? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Și noi menținem – dl Bitoleanu. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
În regulă, mulțumesc. Imediat vom afișa buletinul de vot. 
24 de voturi pentru domnul Țuțuianu Sorin Petrică și 22 de voturi pentru și 1 
împotrivă pentru domnul Bitoleanu Ștefan.  
Vom vota în integralitate acum proiectul. Vă rugăm să votați.  
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
Proiectul numărul 49: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 
de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului 
Muzeului de Artă Populară Constanța și a componenței comisiei de 
evaluare și de soluționare a contestațiilor. Și aici vom avea buletin de vot. 
Domnul Rusu, sunt propuneri? 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Doamna Arghirescu.  
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Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Domnul Caragheorghe, aveți propuneri? Domnul Răsăuțeanu? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu avem propuneri. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Ok, avem o singură propunere: doamna Adriana Arghirescu. Imediat vom pregăti 
buletinul de vot.  
Domnul Rusu și pentru comisia de contestație? 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Noi nu avem nicio propunere.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Domnul Caragheorghe, domnul Răsăuțeanu? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu avem propuneri aici. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Domnul Răsăuțeanu aveți dumneavoastră vreo propunere cumva? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Nu.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Atunci dați-mi voie să vin eu cu o propunere: doamna consilier Mihaela Andrei.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
În regulă. Mulțumim! Vă rog frumos să votați.  
Toți membrii au fost validați, au fost acceptați. Acum vă propun să votăm în 
integralitate proiectul. Vă rog să votați.  
24 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 25, îmi cer scuze. A votat și domnul Tatu. 
Ultimul proiect de pe ordinea de zi și cel mai important. Proiect de hotărâre 
privind alegerea președintelui de ședință. 
Propuneri, domnul Rusu? 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnule președinte, vă mulțumesc frumos. Propunerea noastră este doamna 
consilier Adriana Arghirescu. Vă mulțumesc frumos! 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Mulțumesc și eu! Domnul Caragheorghe? Domnul Răsăuțeanu? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Nu avem propuneri. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
În regulă, vom vota pentru doamna Adriana Arghirescu. Proiectul în integralitatea 
lui, nu avem nevoie de buletin de vot aici. Vă rog frumos să votați.  
24 de voturi pentru. Proiectul a trecut. Trecem la ordinea de zi suplimentară.  
Proiectul numărul 1, aici nu vom vota: Raportul primarului municipiului 
Constanța, domnul Vergil Chițac, privind starea economică, socială și de 
mediu a municipiului Constanța, conform prevederilor art. 155 alin. (3) 
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. Cred că toată lumea l-a primit pe mail. 
În regulă. Trecem la proiectul numărul 2: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea imobilului 
„Restaurant Sport S+P” (teren și construcție) situat în municipiul 
Constanța, str. Cuza Vodă nr. 28 din domeniul public al Statului Român și 
administrarea Direcției județene pentru sport și tineret Constanța din 
cadrul Ministerului Sportului în domeniul public al municipiului Constanța.  
Vă rog frumos să votați. 
24 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
Proiectul numărul 3: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
74/2022 privind înființarea Fundației Pontica.  
Există o propunere. O să îi dau cuvântul doamnei secretar.  
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Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Se propune înlocuirea doamnei Dobre cu doamna Papazian Cristina.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Vom reface din nou buletinul de vot. Din cauza unei greșeli a unui coleg. 
Avem 16 voturi pentru și 7 împotrivă.  
În regulă, acum îl vom vota în integralitatea lui. 
18 voturi pentru și 6 abțineri (Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe Dumitru, 
Cocargeanu Florin-Daniel, Iacob Florin-Cătălin, Ochiuleț Mihai, Popescu Cristiana). 
Proiectul a trecut. Trecem la proiectul numărul 4: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea „Programului multianual REACTIS – REAbilităm ConsTanța 
IStorică pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra 
clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în centrul istoric 
Constanța și alte perimetre considerate prioritare din municipiul 
Constanța”. Vă rog frumos să votați. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Aici aveam o intervenție, domnule președinte, dacă vă aduceți aminte. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Da, da, îmi cer scuze, așa e. Aveți dreptate. Vă rog frumos.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Noi credem că acest sprijin trebuia dat în funcție de un venit pe care trebuiau să-l 
dovedească acei proprietari. Totuși vorbim de niște proprietăți private. Eu cred că 
nu putem împrumuta sau nu putem finanța din banii constănțenilor, din banii 
publici renovarea unor clădiri care sunt proprietatea unor oameni care sunt 
milionari în euro chiar unii dintre ei. Dar în același timp cred ca se putea gândi o 
metodologie astfel încât să existe totuși un sprijin, în sensul acesta pentru familiile 
care efectiv nu își permit să renoveze fațadele acestor clădiri. Vă mulțumesc! 
Dl Vergil Chițac – primar  
La ce sprijin vă referiți? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Păi același sprijin pe care îl dați tuturor. Cred că trebuia gândit doar pentru anumite 
categorii de familii, care dețin în proprietate aceste clădiri și nu își permit. 
Dl Vergil Chițac – primar  
Să știți că nu a fost gândit ca un sprijin, domnule Răsăuțeanu. A fost gândit ca noi 
să ne asigurăm că proiectele și dirigenția de șantier sunt de bună calitate. Deci, 
nu a fost gândit ca un sprijin. Adică dacă lăsăm pe fiecare să facă.. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
De principiu vorbim aici.  
Dl Vergil Chițac – primar  
Da, dar nu a fost gândit ca un sprijin. Noi trebuie să ne asigurăm că lucrările care 
se fac, se fac de bună calitate.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Păi și atunci noi din bugetul local co-finanțăm și împrumutăm oameni care.. 
Dl Vergil Chițac – primar  
Împrumutăm oamenii care după aia dacă au bani..  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Avem nevoie de bani și în alte domenii, mai prioritare decât acestea. 
Dl Vergil Chițac – primar  
Nu, dar dacă au bani, fac pe banii lor și noi trebuie să-i încurajăm, să nu le mai 
luăm timp de 5 ani de zile impozitul pe proprietate, iar dacă nu au, evident că vor 
dovedi că nu au, atunci noi îi împrumutăm urmând ca în următorii 5 ani de zile să 
ne restituie banii, evident actualizați numai cu rata inflației. Atâta tot. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
În regulă, mulțumesc, dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog frumos să votați.  
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Cu 17 voturi pentru și 7 abțineri (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Mihăilescu 
Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Șerbănescu Marian-Octavian, 
Tincu Cristian) proiectul a trecut.  
Proiectul numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program 
prelungit „Lumea Copiilor”, Constanța» în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență. Vă rog frumos să votați. 
24 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
(Se votează proiectul numărul 6) 
24 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
Proiectul numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului „Reabilitare clădire Colegiul Național Mihai Eminescu, 
Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.  
Aici are o intervenție doamna secretar, să vă aducă la cunoștință anumite 
schimbări.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Voiam să vă aduc la cunoștință faptul că de ieri de când v-am trimis proiectele pe 
ordinea suplimentară și până astăzi înainte de ședința de consiliu local s-a 
modificat anexa la acest proiect. Modificările care au intervenit sunt cele care 
vizează consumul de energie primară. Anexa inițială care v-a fost transmisă nu era 
completată, iar înainte de ședință v-a fost transmisă anexa completată cu 
consumul de energie primară utilizând surse convenționale.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
În regulă, mulțumim! Haideți să votăm dragi colegi.  
24 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială 
nr. 14, Palazu Mare, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență. 
24 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
Proiectul numărul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii 
proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program 
prelungit „Steluțele Mării”, Constanța» în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență. 
24 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
Și ultimul proiect de pe ordinea suplimentară. Proiectul numărul 10: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constanța” în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență. Vă rog frumos să votați. 
Dl Sorin Belu  
Bună ziua, domnul președinte, la sfărșit dacă se poate o precizare. Mulțumesc. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
Domnul Belu, o intervenție scurtă vă rog frumos. 
Dl Sorin Belu  
Da, vreau să aduc la cunoștință consilierilor și domnului primar, astăzi nu am putut 
să intru nu din cauza mea și din cauză că nu am primit la timp acel e-mail, apropo 
de ședințe fizice și online. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Domnul Belu, a fost trimis de 3 ori, colegii îmi spun că a fost trimis de 3 ori. 
Dl Sorin Belu  
Uitați-vă la oră când a început ședința și când am primit acela. Și nu e normal ca 
din minut în minut să dau, să verific dacă mi-a intrat e-mailul. Puneti-vă în postura 
mea și o să vedeți dacă am dreptate sau nu. Mulțumesc mult.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
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În regulă, mulțumim. 
Doamnelor și domnilor, dragi colegi, domnule primar, vă mulțumesc foarte mult 
pentru oportunitatea de a fi președinte de ședință. Și sper ca de data viitoare, 
domnul primar să își reconsidere decizia dânsului de a organiza numai online și 
sper si să ne vedem fizic. Vă mulțumesc foarte mult. Declar ședința încheiată.  
 
 
Președinte ședință,                                                          Secretar general, 
 Mihai OCHIULEȚ                                                         Viorela-Mirabela CĂLIN 

 
 

                                                                              Întocmit, 
                                                                            consilier Iulia-Cristina NENU 
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