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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 

 

     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, 24.08.2022, în şedinţa extraordinară, cu convocare 

de îndată, a Consiliului local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 
2895/23.08.2022 a primarului municipiului Constanța. Ședința se desfășoară prin 
mijloace electronice, pe o platformă online de videoconferință. 

  
 La ședință participă:  25 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, Georgescu Daniel, Iacob Florin-

Cătălin, Mihăilescu Cristian, Nazîru Alexandru-Marian, Nicolae Irinela, Ochiuleț 
Mihai, Popa Teodor, Popescu Cristiana, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Rusu Ionuț, Tatu 

Daniel-Gigi, 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  Cristiana Popescu numită președinte de ședință prin HCL nr. 298/2022.  

 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 

Bună ziua, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri! Declar 
deschisă ședința extraordinară a Consiliului local Constanța din data de 24 
august 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 11.08.2022. (se face prezența, sunt prezenți 25 
de consilieri- absenti dl. Liviu Merdinian, dl. Stavăr Vergea Romeo ).  

 
 D-na Cristiana Popescu– președinte de ședință 

Avem 25 de consilieri prezenți, avem cvorum.  

Vă rog să îmi spuneţi dacă există înscrieri la cuvânt! 
Domnule consilier Ionuţ Rusu? 

 
Dl. Ionuţ Rusu -consilier local 
Voi interveni ori de câte ori este nevoie. 
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D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 

Domnule Caragheorghe? 
 

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

  D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
  Domnule Răsăuţeanu? 

 
Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu -consilier local 
Mulţumesc doamna presedinte! La punctul nr. 1 şi la punctul nr. 10 de pe 

ordinea de zi şi ori de câte ori este nevoie. 
 

D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Voi supune la vot ordinea de zi. Avem o ordine de zi ce cuprinde 10 puncte. 
Vă rog să votăm ordinea de zi! 

Cu 25 de voturi pentru proiectul ordinii de zi a fost adoptat. 
 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 1 de pe ordinea de zi: 
“Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.193/2022 privind aprobarea 

depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu 
program prelungit nr.45” în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 

 
 Domnule Răsăuţeanu v-aţi înscris la cuvânt. 
 

Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu -consilier local 
Mulţumesc doamna presedinte! 

Aici referitor la anexa 1 din interiorul proiectului mai exact la pagina 3, 
procentele aferente valorilor pentru consumul energetic la începutul 
proiectului versus procentul aferent valori consumului la finalul implementării 

proiectului sunt eronate, probabil tot aşa dintr-o eroare materială am sesiyat 
această greşeală şi anume: „la reducerea consumului anual specific de 

energie pentru încălzire procentul corect este de 77,94% şi nu de 60,85% 
cum este trecut în proiect şi cred că putem modifica pentru a nu avea surprize 
la momentul depunerii proiectului şi de asemenea la reducerea consumului 

de energie primară procentul este de asemenea eronat şi anume este de 43,8 
şi nu de 60,92%. 

Acestea sunt obiecţiile, sper să fie înţelese şi ulterior moficate la momentul 
transmiterii proiectului. 

Poate nu sunt nişte greşeli aşa mari dar e bine să le corectăm. 

 
Dl. Vergil Chiţac - primar 

Există cineva de la direcţia de specialitate? 
 
D-na Ani Viorica Merlă – director Direcţia dezvoltare şi fonduri europene 

 Da domnule primar, domnilor şi doamnelor consilieri. 

Dl. Vergil Chiţac - primar 

Domnul Răsăuţeanu are dreptate? 
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D-na Ani Viorica Merlă – director Direcţia dezvoltare şi fonduri europene 

Noi am preluat calculele auditorului energetic, nu putem să îl contrazicem 
pe acesta. 

 
Dl. Vergil Chiţac - primar 
Eu acum vorbesc constructiv şi nu vreau să intru în polemică. 

Domnul Răsăuţeanu pe ce vă bazaţi când afirmaţi chestia asta că vreau să 
ne daţi un indiciu că poate e ceva greşit şi trebuie să corijăm, aveţi dreptate. 

 
Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu -consilier local 
Mă scuzaţi, nu v-am auzit, semnalul este foarte prost. 

 
D-na Ani Viorica Merlă – director Direcţia dezvoltare şi fonduri europene 

Domnule consilier Merlă sunt. 
Noi am preluat calculele auditorului energetic, nu putem să îl contrazicem 
pe acesta, el ne-a garantat că, calculele sunt ok. 

 
Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu -consilier local 

 Am înţeles. 

 Rugămintea mea este să încercaţi să verificaţi acele procente pe pagina 3 

respectiv consumul anual specific de energie pentru încălzire şi de energie 

primară şi verificaţi procentele dacă sunt corecte. 

Dacă procentele sunt corecte şi au dreptate domnii de la audit le lăsaţi aşa, 

dacă nu le modificaţi şi ar trebui să nu intrăm în polemică acum. 

 

Dl. Vergil Chiţac - primar 

Nu vreau să intrăm în polemică, nu e în intenţia mea. 

 

Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu -consilier local 

Să ne uităm pe proiecte şi să le verificăm, să nu ne furăm căciula. 

 

  D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 

 Să votăm proiectul! 

 Cu 24 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 

Proiectul de la punctul nr. 2: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr.148/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr.53, Constanța” în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;” 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 

 
Vă rog să votăm! 

Cu 25 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 

Proiectul de la punctul nr. 3: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr.131/2022 privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”Steluțele Mării”, 

Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;” 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 
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Vă rog să votăm! 

Cu 25 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 

Proiectul de la punctul nr. 4: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr.128/2022 privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Căsuța de Turtă 

Dulce”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 
 
Vă rog să votăm! 

Cu 25 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 

 

Proiectul de la punctul nr. 5: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr. 191/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a imobilului Liceul Tehnologic “Tomis” Constanța – corp Cantină 

și corp Ateliere” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 

 
Vă rog să votăm! 

Cu 25 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 

Proiectul de la punctul nr. 6: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr.132/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constanța” în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 

 
Vă rog să votăm! 

Cu 25 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 

 

Proiectul de la punctul nr. 7: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr.129/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare clădire 

Colegiul Național Mihai Eminescu, Constanța” în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență;” 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 
 

Vă rog să votăm! 

Cu 25 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 

 

Proiectul de la punctul nr. 8: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr.130/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienței 

energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 14, Palazu Mare, Constanţa” 

în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 
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Vă rog să votăm! 

Cu 25 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 

Proiectul de la punctul nr. 9: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr.135/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienței 

energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa, zona Badea 
Cârţan – blocurile K9, K10, K13, K14, K15” în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență;” 
 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 
 

Vă rog să votăm! 

Cu 24 de voturi pentru şi 1 împotrivă proiectul a fost adoptat. 

 

         Proiectul de la punctul nr. 10: „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 

nr.141/2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creşterea eficienței 

energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa, zona Casa de 

Cultură – blocurile L48, L49, L50” în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență;” 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 

 
Aici domnule Răsăuţeanu aveaţi o intervenţie. 

 
Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu -consilier local 

Da aceeaşi problemă o ridicăm şi anume a se verifica dacă procentul 
la consumul anual specific de energie finală reducerea corectă ar fi în 

procente bineînţeles faţă de iniţierea proiectului versus finalitatea 
implementării proiectului este de 67,88% şi nu de 53,76% aşa cum este 

trecut în proiect şi cu siguranţă domnule primar vă veţi uita pentru că aici 
vorbim de nişte blocuri de locuinţă, destul de multe blocuri şi e păcat să 

pierdem finanţarea. 
 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 

 Dacă nu mai sunt alte intervenţii vă rog să votaţi! 

 

D-na Ani Viorica Merlă – director Direcţia dezvoltare şi fonduri europene 

 Dacă îmi permiteţi aş dori să intervin acum un minut. 

 În sensul în care aceşti indicatori se calculează pe baza unei metodologii 

foarte elaborate iar mai mult decât atât în solicitarea de clarificări nouă nu 

ni s-a cerut să le corectăm ci să detaliem aceşti indicatori. 

Cu 25 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 
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Ordinea de zi a fost epuizată, vă mulţumesc frumos pentru participare! 

Vă doresc o zi bună! 
 

 
 
 

        Președinte ședință,                                             Secretar general, 

          Cristiana Popescu                                          Viorela-Mirabela Călin 

 

 

 

 

                                                                            Elaborat, 

                                                    consilier superior Corina-Despina Iorgovan 

 


