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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, 29.08.2022, în şedinţa extraordinară, cu convocare 

de îndată, a Consiliului local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 
2933/23.08.2022 a primarului municipiului Constanța. Ședința se desfășoară prin 
mijloace electronice, pe o platformă online de videoconferință. 

  
 La ședință participă:  24 de consilieri (Andrei Mihaela, Arghirescu Adriana, 

Avătavului Costin-Valeriu, Badea Aura–Cerasela, Caragheorghe Dumitru, 
Casimceali Ateș, Călin Iulian, Cocargeanu Florin-Daniel, Constantin Nicolae, Dobre 
Ioana–Claudia, Garip Mirela, Georgescu Daniel, Iacob Florin-Cătălin, Mihăilescu 

Cristian, Nazîru Alexandru-Marian, Nicolae Irinela, Ochiuleț Mihai, Omocea 
Cristian, 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 29 

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 29.08.2022. (se face prezența, sunt prezenți 24 

de consilieri- absenti dl. Dede Perodin, dl. Liviu Merdinian, dl. Stavăr Vergea 
Romeo).  
 

 D-na Cristiana Popescu– președinte de ședință 
Avem 24 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 

La proiectul de rectificare bugetară, vă rog. 
Si ori de câte ori este nevoie. 

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

 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 

Voi supune la vot ordinea de zi. Avem o ordine de zi ce cuprinde 2 puncte. 
Vă rog să votăm ordinea de zi! 
Cu 22 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 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;” 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avizul Comisiei de specialitate nr. 1 

Domnule Caragheorghe v-aţi înscris la cuvânt. 

Dl. Caragheorghe Dumitru -consilier local 

Da, mulţumesc doamna preşedintă! 

Vreau să atrag atenţia asupra lipsei de predictibilitate a aparatului executiv 

al Primăriei în ceea ce înseamnă rectificare bugetară, totodată şi desconsiderarea 
Consiliului local pe această cale şi anume faptul că cea mai importantă rectificare 
a acestui an, extrem de voluminoasă este introdusă pe ordinea de zi a unei 

şedinţe extraordinare. 
Eu înţeleg că proiectul era pregătit şi era transmis pentru şedinţa ordinară 

şi între timp a apărut ca excepţie de la regulă această situaţie cu Termoficarea, 
dar putea să fie introdus un proiect separat, să fie scos de pe proiectul inițial, să 
fie trecut proiectul cu Termoficarea pe proiect separat, pentru că doar așa putem 

să avem discuții cum trebuie pe marginea acestei rectificări de buget, altfel 
Consiliul local este desconsiderat. 

 Nu am avut timp absolut deloc să purtăm discuții pe marginea acestui 
proiect, mă refer la discuții politice. 

În același timp vreau să atrag atenția că în cadrul Comisiei nr. 1, azi am 

pus întrebarea: ”Când a fost ultima rectificare bugetară cu privire la Termoficare 
și  ultimul împrumut acordat?  Și mi s-a răspuns mincinos sau neștiutor că s-a 

întâmplat în 27 iunie când în realitate s-a întâmplat în 4 august, chiar în această 
lună, proiect separat de rectificare bugetară și iată cum avem încă o dovadă a 
lipsei de profesionalism a aparatului.” 

Deci vă rog frumos, atrag încă o dată atenția, o astfel de rectificare 
bugetară atât de importantă nu are ce să caute pe ordinea de zi a unei ședințe 

extraordinare, în mod normal. 
Vă mulțumesc! 
 

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Doamna președinte și eu vreau să am o intervenție.  
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D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 

Vă rog! 
 

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
A fost o problemă tehnică, nu v-am auzit. 
Am reușit să prind un pic din intervenția domnului Caragheorghe. 

E ciudat să ridici o problemă tu partid care ai viceprimar, care ai toate 
datele, care ai acces la toate informațiile și știi foarte bine ce ar trebui să faci. 

Noi vrem să atragem atenția unor aspecte care țin până la urmă bunul 
mers al administrației publice locale care țin de transparență, bună-credință și de 
responsabilitate până la urmă în actul administrativ. 

Noi ne-am fi dorit ca măcar la această rectificare, pentru că noi putem să 
înțelegem urgența chiar dacă unii nu o înțeleg, noi o putem înțelege, trebuie să 

ne asigurăm că oamenii vor avea apă, vor avea căldură, este obligația noastră. 
Deci putem să înțelegem această urgență, dar la această rectificare ne-am 

fi dorit și am sperat ca la un an de zile după ce grupul PSD a depus proiectul 

”Bebe trusou”, acel sprijin pe care noi vre să îl dăm familiilor tinere și implicit 
nou născuților din Constanța, ne-am fi dorit ca la această rectificare, măcar la 

această rectificare la un an de zile să fie prinși niște bani, banii necesari, care nu 
sunt foarte mulți. 

Din păcate vedem cum se aruncă 2 milioane de lei pe panseluțe, pe flori, 
care nu spune nimeni sunt frumoase dar ele anul viitor nu vor mai putea fi din 
nou plantate anul viitor pentru că se usucă, vedem cum în oraș în cartiere de pe 

malul mării ard 34 de proiectoare care luminează o plajă privată unde nu este 
nimeni noaptea și ne întrebăm de ce această risipă de bani și de ce nu se găsesc 

bani pentru acest proiect ”Bebe trusou”. 
Noi sperăm și avem încredere că în perioada următoare se vor găsi sau se 

va găsi o sursă de finanțare care poate să fie de început pentru a putea veni cu 

acest proiect ”Bebe trusou”, care trebuie oricum actualizat ca valoare estimată 
pe care noi am estimat-o acum un an de zile, valoare care trebuie să fie 

actualizată și cerem sprijinul tuturor consilierilor locali și atragem atenția și 
solicităm aparatului administrativ ca acest proiect să fie introdus pe ordinea de 
zi. 

Vă mulțumesc! 
 

D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Putem să trecem la vot! 
Cu 16 voturi pentru și 7 abțineri, proiectul de la punctul nr. 1 de pe 

ordinea de zi a fost adoptat. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 2 de pe ordinea de zi: 

“Proiect de hotărâre privind acordarea unui împrumut temporar din bugetul 

local al municipiului Constanța către societatea Termoficare Constanța SRL.” 
inițiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 
Dacă nu sunt intervenții aici, vă rog să votăm! 

 
Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Doamna președinte, eu am o intervenție scurtă. 

Mă adresez domnului primar: „Să îl convingeți pe ministrul energiei că la 
Constanța avem o situație deosebită și că această plată în avans nu va ajuta 

noua societate Termoficare și vă spun asta pentru că cu siguranță vor mai fi 
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intervenții pe rețea și anume de modernizare, vor fi și alte intervenții iar 

Termoficare nu va încasa nimic în acea perioadă. Acum depinde și de timpii pe 
care noi o să îi permitem din punct de vedere tehnic cu privire la acele lucrări. 

Deci în acea perioadă când se va moderniza, se va înlocui rețeaua, 
Termoficare nu va încasa bani și atunci dacă nu încasezi bani nu ai cum să 
încasezi în avans mai departe către terți. 

Va fi o problemă asta dacă nu vrem sau nu se dorește să băgăm 
Termoficare în faliment. 

Deci trebuie să ne gândim și la viitorul acestei societăți care cred eu că a 
început bine și trebuie să avem grijă ca nu cumva să intre într-o situație din care 
să nu mai poată să iasă în viitor. 

Cred că o discuție la nivelul Guvernului, la nivelul tuturor acestor actori 
importanți se poate face. 

 
Dl. Vergil Chițac - primar 
Vreau să intervin lămuritor, nu în contradictoriu. 

Ministrul energiei ar putea fi responsabil decât de partea de producție 
pentru că CET-ul e al lor dar nici el nu mai poate să facă nimic pentru că este în 

insolvență societatea, are un administrator special, are un insolvent deci nu are 
ce să facă. 

Eventual noi ne-am putea adresa Ministerului dezvoltării care ne dau din 
Fondul de rezervă de la bugetul de stat, bani ca să putem susține să zicem dar 
nu asta ci subvenția, ori lucrul ăsta nu se poate întâmpla decât în lunile de iarnă, 

noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie. 
Cât timp se lucrează, celelalte rețele merg, adică noi furnizăm căldură că 

vedeți că și acum când se schimbă rețeaua primară avem provizioane, noi by-
passăm și chiar dacă se schimbă conductele apa caldă ajunge la cetățeni. 

Problema noastră este așa cum ați sesizat, să putem ajunge, să putem să 

schimbăm într-un ritm cât mai rapid de așa manieră cât să reducem prețul la 
gigacalorie și o să vă spun acum în premieră, o să vedeți în ședința ordinară de 

consiliu că e pentru prima dată când Termoficare și-a făcut un bilanț energetic pe 
întregul an 2021, să reținem că pe anul 2021 nu schimbasem nimic, deci 
rețeaua, era aia pe care o știți și vreau să vă spun că prețul gigacaloriei este real 

e de 1640 de lei, deci comparați cu prețul Bucureștiului care real este 1100, am 
stat cel mai prost din toată România. 

 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Putem să trecem la vot! 

 Cu 2 de voturi pentru și o abținere proiectul a fost adoptat. 

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 

 


