
1 
 

 
 

                                                                                                                                                                        

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, 31.08.2022, în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 2927/25.08.2022 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, Dede Perodin, Garip Mirela, Georgescu Daniel, Iacob Florin-Cătălin, 
dl. Liviu Merdinian, 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 ordinară a Consiliului local Constanța din data de 31 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 ordinară a Consiliului local 
Constanța din data de 31.08.2022. (se face prezența, sunt prezenți 26 de 
consilieri - absent dl. Stavăr Vergea Romeo).  

 
 D-na Cristiana Popescu– președinte de ședință 

Avem 26 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 

 Ori de câte ori este nevoie. 
 

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

  Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
  Da voi avea niște intervenții la ordinea suplimentară 1 și 2. 

 
 Dl. Vergil Chițac – primar 

Doamna președinte aș vrea să retrag dacă se poate de pe ordinea de zi 

punctul nr. 4, rectificarea bugetului local pentru că el a fost subiectul ședinței 
extraordinare de acum 2 zile și aș vrea să intervin dacă îmi permiteți și eu 

acum la punctul 8 al ordinii de zi și dacă va fi cazul în urma discuțiilor și sunt 
necesare explicații sau să zicem luări de poziție, ori de câte ori se poate. 

 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Voi supune la vot ordinea de zi.  

Vă rog să votăm ordinea de zi! 
Cu 26 de voturi pentru proiectul ordinii de zi a fost adoptat. 

 
Vă rog să votăm ordinea de zi suplimentară nr. 1! 
Cu 26 de voturi pentru proiectul ordinii de zi suplimentare nr. 1 a fost adoptat. 

 
Vă rog să votăm ordinea de zi suplimentară nr. 2! 

Cu 26 de voturi pentru proiectul ordinii de zi suplimentare nr. 2 a fost adoptat. 
 
Vă rog să votăm ordinea de zi suplimentară nr. 3! 

Cu 26 de voturi pentru proiectul ordinii de zi suplimentare nr. 3 a fost adoptat. 
 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 1 de pe ordinea de zi:             
“Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Constanţa din data de 21.07.2022;” 

 
Cu 25 de voturi pentru proiectul de la punctul nr. 1 a fost adoptat. 

 

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

procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului 

Constanţa din data de 26.07.2022; 

Cu 26 de voturi pentru proiectul de la punctul nr. 2 a fost adoptat. 

 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi:”Aprobarea 

procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 

Constanţa din data de 28.07.2022;” 

Vă rog să votaţi! 
Cu 25 de voturi pentru proiectul de la punctul nr. 3 a fost adoptat. 
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Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 4 de pe ordinea de zi a fost retras 
trecem la proiectul de hotărâre de la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi: 

„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa, pe anul 
2022;” 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 
Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru proiectul de la punctul nr. 5 a fost adoptat. 
 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de 

hotărâre privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Exploatarea 

Domeniului Public şi Privat Constanţa prin transformare în societate comercială 

cu răspundere limitată cu asociat unic cu denumirea “Administraţia Fondului 

Imobiliar SRL“; 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5  

Vă rog să votaţi! 
Cu 25 de voturi pentru proiectul de la punctul nr. 6 a fost adoptat. 
 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de 
hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei 

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

 Vă rog să votaţi! 
Cu 24 de voturi pentru şi o abţinere proiectul de la punctul nr. 7 a fost adopta 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect 
de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului “Construcţia unui complex 
sportiv multifuncţional în municipiul Cahul“ din Republica Moldova;”  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 
Domnule primar aveaţi o intervenţie aici. 

Dl. Vergil Chițac – primar 

Doamna președinte nu m-aş fi înscris la cuvânt dar am înţeles că a primit 
aviz negativ la Comisia nr. 5, ori ce doresc eu este să fac înainte de vot câteva 

scurte comentarii, poate dacă ştiu eu sunt persuasiv, să evit neavizarea acestui 
proiect, tocmai astăzi 31 august, când pe ambele maluri ale Prutului se 
sărbătoreşte „Ziua limbii române” şi marcăm şi noi dacă vreţi solidaritatea cu 

Cahul, singurul partener din Republica Moldova. 
 Mai ales că ceea ce facem noi şi ceea ce vă propun eu este parte a unui 

proiect naţional de sprijin pentru dezvoltarea Republicii Moldova de ani de zile. 
Mai mult decât atât dumneavoastră aţi votat şi vă reamintesc, acum un an, 

în unanimitate acordul de înfrăţire cu municipiul Cahul din Republica Moldova, 

iar ceea ce vă propun astăzi este un efect direct al acestui acord pe care l-am 
semnat atunci cu entuziasm sau cel puţin aşa mi s-a părut mie şi peste asta vă 

aduc aminte că în 12 martie anul acesta am votat simbolic în şedinţă solemnă 
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o declaraţie de sprijin faţă de Republica Moldova şi partenerii noştri municipali, 

respectiv municipiul Cahul. 
Citez din declaraţia adoptată cu acest prilej:”Declarăm intenţia noastră fermă 

de a continua şi multiplica sprijinul pentru Republica Moldova şi cetăţenii ei, 
precum şi pentru partenerii noştri municipali din Republica Moldova în actualul 
climat de insecuritate şi război de la frontieră”. 

Eu atât am avut de spus şi mizez totuşi că astăzi veţi da un răspuns corect 
faţă de propunerea mea şi mulţumesc anticipat dacă va fi aşa. 

 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Dacă nu mai există alte intervenţii, vă rog să trecem la vot! 

 
Cu 18 de voturi pentru şi 7 abţineri(Mihai Ochiuleţ, Dumitru Caragheorghe, 

Florin-Daniel Cocargeanu, Florin Cătălin Iacob, Aura-Cerasela Badea, Cristiana 
Popescu, Călin Iulian) proiectul de la punctul nr. 8 a fost adoptat. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul 
național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători;”  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 
Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru proiectul de la punctul nr. 9 a fost adoptat. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de 
hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de 
evaluare națională în sesiunea 2022 și a profesorilor îndrumători; 

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

Vă rog să votaţi! 
Cu 26 de voturi pentru proiectul de la punctul nr. 10 a fost adoptat. 

 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 11 de pe ordinea de zi:”Proiect de 
hotărâre pentru desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local al 

municipiului Constanța în Comisia de evaluare a probei de interviu privind 
concursul pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitățile 

de învățământ preuniversitar; 
iniţiatori: consilieri locali Ionuţ Rusu, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, 
Nicolae Irinela, Merdinian Liviu 

-aviz Comisia de specialitate nr. 4  
 

Liderii de grup vă rugăm să faceţi propunerile pentru această Comisie. 
 
Dl. Ionuţ Rusu – consilier local 

La noi vor rămâne aceleaşi nume pe care i le-am comunicat doamnei secretar 
general. 

 
D-na Viorela-Mirabela Călin  
Membru titular este dl.Nicolae Constantin iar supleant Ateş Casimceali. 

Al doilea membru titular este dl.Alexandru Marian Nazîru iar membru supleant 
doamna Andrei Mihaela. 

Vă zic care au fost propunerile făcute în luna februarie la proba de interviu. 
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Domnule Caragheorghe, sunteţi de acord să lăsaţi aceeaşi membri. 

 
Dl. Caragheorghe Dumitru -consilier local 

În locul Mirelei Garip vă rog să o puneţi pe Cristiana Popescu. 
 
D-na Viorela-Mirabela Călin  

Popescu Cristiana este membru supleant iar membru titular dl. Stavăr Vergea 
Romeo. E OK aşa? 

Dl. Mihai Ochiuleţ este membru titular iar supleant dl. Iulian Călin. 
 
D-na Viorela-Mirabela Călin  

Domnule Răsăuţeanu, sunteţi de acord să lăsaţi aceeaşi membri? 
Vă spun acum care erau membri. 

D-na Dobre Ioana Claudia este membru titular iar dl. Dede Perodin este 
membru supleant. 

Vreţi să punem invers? 

 
Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu 

Da haideţi să schimbăm. 
 

D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Buletinele de vot sunt pregătite, haideţi să votăm! 
 

D-na Viorela-Mirabela Călin  
În urma votului exprimat de către dumneavoastră rezultatele sunt 

următoarele: 
 
dl. Nicolae Constantin – 23 voturi pentru şi 2 împotrivă 

 
dl .Ateş Casimceali – 24 voturi pentru şi 2 împotrivă 

 
dl. Alexandru Marian Nazîru – 25 voturi pentru şi 1 împotrivă 
 

d-na Andrei Mihaela -24  voturi pentru şi 2 împotrivă 
 

dl. Stavăr-Vergea Romeo – 25 voturi pentru şi 1împotrivă 
 
d-na Cristiana Popescu - 24 voturi pentru şi 2 împotrivă 

 
dl. Mihai Ochiuleţ – 24 voturi pentru şi 2 împotrivă 

 
dl. Călin Iulian – 24 voturi pentru şi 2 împotrivă 
 

dl. Dede Perodin – 25 voturi pentru şi 1 împotrivă 
 

d-na Ioana-Claudia Dobre – 25 voturi pentru şi 1 împotrivă 
 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 

Supunem la vot proiectul în integralitatea sa. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
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 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în 
municipiul Constanţa;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5 
 

Vă rog să votaţi! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 13 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind acordul de numire a persoanei propuse să exercite controlul 

financiar preventiv propriu la SC Confort Urban Constanţa;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 
 
Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 14 de pe ordinea de zi:” Proiect de 

hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de 

fezabilitate pentru “Amenajare peisagistică și parcaje aferente zonei terenurilor 

de tenis din cartierul Tomis nord, Aleea Capidava/Aleea Argeș, municipiul 

Constanța“  

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 

 
Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect de 

hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 

privat din municipiul Constanţa;    

  iniţiator: primar Vergil Chițac 

  - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 

Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 16 de pe ordinea de zi:” Proiect 
de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii 

serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către 
societatea CT BUS SA  şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în 
municipiul Constanţa;”    

  iniţiator: primar Vergil Chițac 

  - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
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Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 17 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului public din zona Parcului 
Gării”-etapa DALI; 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 

 
Vă rog să votaţi! 
Cu 25 de voturi pentru şi 1 abţinere proiectul a fost adoptat. 

 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 18 de pe ordinea de zi:”Proiect de 

hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de 

prefezabilitate “Reabilitarea urbană a terenului situat în zona strada Primăverii 

din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de parcare și spații verzi.“;  

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 
 

Vă rog să votaţi! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu 

de prefezabilitate “Lucrări de regenerare urbană şi amenajare spaţii verzi în 

zona strazii Belvedere din municipiul Constanța;“  

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 
 
Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 20 de pe ordinea de zi:” Proiect 
de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 147448/2022 ce 

stabileşte diferenţa de preţ rezultată ca urmare a modificării reglementărilor 
urbanistice ale terenului situat în staţiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 522, 

aferent activului “Restaurant Marea Neagră“, ce a făcut obiectul contractului 

de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2961/2003 şi a actului adiţional 

autentificat sub nr. 2071/2018; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 

 
Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 21 de pe ordinea de zi:” Proiect 
de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – construire 
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imobil P+2E+Etaj tehnic – unităţi de cazare, zona Complex Aurora, Staţiunea 

Mamaia, investitor Aurora Mamaia SRL;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

    În Comisia de specialitate nr. 2 acest proiect a avut aviz nefavorabil. 
  
 Cu 9 voturi pentru, 8 împotrivă şi 9 abţineri acest proiect nu a fost adoptat. 

 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 22 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind aprobarea “Bilanţului termoenergetic pe anul 2021 al 
sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul Constanţa”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 
 

Vă rog să votaţi! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 23 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind aprobarea acordării către Termoficare Constanţa SRL a 
compensării pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, 
distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie neacoperite în tarif, 

aferente perioadei 01.09.2021-31.12.2021;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 
 
Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 24 de pe ordinea de zi:” Proiect 
de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci 
în proprietatea domnului Nicolau Stelian, revoluţionar, în baza Legii nr. 

341/2004 a recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 

1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni 
– august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 

Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
 

  Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 25 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de teren reprezentând loc de 
veci în proprietatea domnului Pantan Viorel, revoluţionar, în baza Legii nr. 

341/2004 a recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 
1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 
1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni 

– august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 
 
Vă rog să votaţi! 
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Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 26 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci 

în proprietatea domnului Edvinci Begali, revoluţionar, în baza Legii nr. 

341/2004 a recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 

1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 

1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni 

– august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 
 
Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
 

  Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 27 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci 

în proprietatea domnului Nicolae Cazacu, revoluţionar, în baza Legii nr. 

341/2004 a recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 

1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 

1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni 

– august 1977, cu modificările şi completările ulterioare; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 
 

Vă rog să votaţi! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.  

  Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 28 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 
aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa;” 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 
 

Vă rog să votaţi! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.  

 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 29 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome Exploatarea 

Domeniului Public şi Privat Constanţa a unui imobil-teren, domeniul privat al 

municipiului Constanţa;” 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 şi nr. 5 
 
Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.  
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 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 30 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 284/2021 privind aprobarea solicitării 
către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare 

referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi 
administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a 

Judeţului Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 

 
Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.  
 
 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 31 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi devizului general pentru 

obiectivul de investiţii “Execuţie branşament electric pentru obiectivul Scena 

de evenimente culturale – Parcare Poarta 1, inclusiv amplasare punct de 

conexiune şi punct de transformare”; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 

 
Vă rog să votaţi! 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.  
 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 32 de pe ordinea de zi:” Proiect de 

hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a 

participării în cadrul proiectului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, 

a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de 

parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei 

achiziţii publice ocazionale pentru proiectul “Achiziţie de mijloace de transport 

public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 
 

 Vă rog să votaţi! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.  
 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 33 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 4/2021 privind aprobarea înfiinţării 

societăţii Termoficare Constanţa SRL în vederea preluării serviciului  public de 

transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de 

alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanţa, cu 

modificările şi completările ulterioare;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 

 
Vă rog să votaţi! 
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 Cu 18 de voturi pentru şi 8 împotrivă (Mihai Ochiuleţ, Dumitru Caragheorghe, 

Florin-Daniel Cocargeanu, Florin Cătălin Iacob, Aura-Cerasela Badea, Cristiana 
Popescu, Călin Iulian, Mirela Garip) proiectul a fost adoptat.  

 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 34 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări a Municipiului Constanţa 

privind selecţia membrilor Consiliului de administraţie al societăţii Confort 

Urban SRL; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5 
 

Dl. Daniel Georgescu – consilier local 
Doamna preşedintă am şi eu de făcut o observaţie aici. 
 

D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Vă rog! 

Dl. Daniel Georgescu – consilier local 

La ambele scrisori de aşteptare, ordonanţa spune că scrisoarea de aşteptare 
trebuie făcută de primărie, iar în corespondenţa pe care noi am primit-o cu 
toţii reiese faptul că primăria a cerut atât lui CT BUS cât şi lui Confort-Urban 

să facă scrisoarea de aşteptări, CT BUS-ul revenind la adresa respectivă şi 
spunând că în urma solicitărilor făcute de primărie ne dă această scrisoare. 

Eu o să votez împotrivă pentru că încalcă flagrant legea să ştiţi. 
 
Dl. Vergil Chiţac – primar 

Domnule consilier, eu am acceptat de la ei un draft, dar eu m-am uitat şi am 
avut modificări substanţiale şi pot să vă confirme toţi că m-am întâlnit cu 

fiecare societate în parte, cu directorul lor, am discutat aici în sala asta 
scrisoarea de aşteptări şi le-am spus exact ce modificări am adus, deci forma 

finală este forma agreată de mine. 
 
Dl. Daniel Georgescu – consilier local 

Iniţiatorul scrisorii de aşteptare trebuie să fie beneficiarul adică noi primăria 
domnul primar.  

 
Dl. Vergil Chiţac – primar 
Nu înţelegeţi că ăla a fost un draft, eu sunt iniţiatorul. 

 
Dl. Daniel Georgescu – consilier local 

Am înţeles! OK! 
Eu unul o să fiu împotrivă că e cusută cu aţă albă. 
 

D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Vă rog să votaţi! 

Cu 25 de voturi pentru şi 1 împotrivă (dl. Daniel Georgescu), proiectul a fost 
adoptat.  
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 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 35 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări a Municipiului Constanţa 
privind selecţia membrilor Consiliului de administraţie al societăţii CT BUS 

SA;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5 
 
Vă rog să votaţi! 

 Cu 25 de voturi pentru şi 1 împotrivă (dl. Daniel Georgescu), proiectul a fost 
adoptat.  

 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 36 de pe ordinea de zi:” Proiect 

de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 

administraţie al societăţii Termoficare Constanţa SRL;    

  iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 

O să îi rog pe liderii de grup să facă propuneri! 

DL. Ionuţ Rusu, vă rog! 

 

DL. Ionuţ Rusu – consilier local 
Noi nu avem nicio propunere. 

 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Vă mulţumesc! 

Domnul Caragheorghe? 
 

Dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Dl. Ciopa Ciprian Marius. 
 

D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Vă mulţumesc! 

Domnul Răsăuţeanu? 
 
Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu – consilier local 

Nu avem propuneri. 
 

D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Vă rog să votaţi! 

 
D-na Viorela-Mirabela Călin 
Voturile înregistrate pentru Dl. Ciopa Ciprian Marius sunt următoarele: 23 de 

voturi pentru şi 1 împotrivă. 
 

D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Vă rog să votaţi proiectul în integralitatea sa. 
 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.  
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Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 37 de pe ordinea de zi:” Proiect de 

hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administraţie 

al societăţii Confort Urban SRL.”    

  iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 

Doamna secretar! 

 

D-na Viorela-Mirabela Călin 

Vreau să precizez că propunerile au fost următoarele: 
-dl. Solomon Ioan; 

-dl. Darea Daniel; 
-dl. Anghel Radu Liviu. 
Dacă sunt alte propuneri? 

 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 

Liderii de grup au alte propuneri? 
Dl. Rusu? 
 

DL. Ionuţ Rusu – consilier local 
Nu, rămân aceleaşi. 

 
Dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu, rămân la fel. 

 
Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu – consilier local 

Nu, rămân la fel. 
 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 

Vă rog să votaţi! 
 

D-na Viorela-Mirabela Călin 
În urma votului exprimat rezultatele sunt următoarele: 
-dl. Solomon Ioan – 24 de voturi pentru şi 1 împotrivă; 

-dl. Darea Daniel – 24 de voturi pentru şi 1 împotrivă; 
-dl. Anghel Radu Liviu – 25 de voturi pentru. 

 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Vă rog să votaţi proiectul în integralitatea sa. 

 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

 
Am epuizat ordinea de zi a şedinţei, trecem la ordinea suplimentară nr. 1. 

  Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 1 de pe ordinea suplimentară nr. 

1:”Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între 
Municipiul Constanța, UNICEF – Fondul Națiunilor Unite pentru Copii și Fundația 

World Vision România;” 
 
iniţiatori: grup consilieri USR 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 
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Vă rog să votaţi! 

Cu 9 voturi şi 16 abţineri proiectul nu a fost adoptat. 

 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 2 de pe ordinea suplimentară nr. 

1: ”Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 193/2015 

privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului 

Constanța.” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 2, nr. 3 și nr. 5 

 
Domnule Răsăuţeanu? 

Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu – consilier local 

Da, mulţumesc! 

Oportunitatea în sine, putem să fim de acord cu ea, ne dorim şi noi un oraş 
mai curat, calitatea vieţii să fie destul de ridicată dar bănuiesc că aţi stat la 
masa discuţiilor şi aţi avut un dialog.....parteneriat între societatea care 

operează şi face curăţenie astfel încât aceste modificări care vin prin acest 
Regulament să aşeze lucrurile. Ele pot fi implementate. 

La cum arată, ele sună bine dar sunt greu de implementat şi atunci trebuie 
să avem grijă să nu blocăm, să nu stricăm mai mult decât vrem să 
îmbunătăţim. 

Mulţumesc! 
 

D-na Viorela-Mirabela Călin 

Dacă îmi permiteţi la acest proiect avem un amendament făcut de domnul 

primar ca urmare a dezbaterilor pe marginea proiectului la Comisia de 
specialitate nr. 3, astfel ca urmare a discuţiilor s-a propus modificarea art. 28 

alin. 8 astfel că acesta va avea următorul cuprins: „Pe arterele cu iluminat 
public corespunzător din municipiul Constanţa, pentru fluidizarea traficului, 
reducerea costurilor şi utilizarea eficientă a parcului de autovehicule, 

colectarea deşeurilor municipale de la operatorii economici şi instituţiile 
publice care dispun de spaţii de colectare se va realiza exclusiv în intervalul 

orar 22:00 - 06:00” 
Practic acest text a fost modificat prin introducerea sintagmei „Pe arterele cu 
iluminat public corespunzător din municipiul Constanţa”  

 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 

Vă rog să votăm amendamentul! 
Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. 
 

Să votăm proiectul în integralitatea lui! 
 

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
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Am epuizat ordinea de zi suplimentară nr. 1, trecem la ordinea 

suplimentară nr. 2. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 1 de pe ordinea suplimentară 

nr. 2:” Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 71/2022 privind 

aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2022-2023;” 

iniţiatori: consilieri locali Ionuţ Rusu, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, 
Nicolae Irinela, Merdinian Liviu 

- aviz Comisia de specialitate nr. 4  

Vă rugăm să votaţi! 

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

 

     Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 2 de pe ordinea suplimentară 

nr. 2:” Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 77/2021 

pentru aprobarea „Regulamentului privind îmbunătățirea activității de 

gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului 

Constanța”; 

iniţiatori: grupul consilierilor PNL şi USR 

- avize Comisiile de specialitate nr. 2, nr. 3 şi nr. 5 
 

 Dacă nu sunt intervenţii vă rugăm să votaţi! 

Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu – consilier local 

Eu doamna preşedintă am o intervenţie scurtă. 

 
D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 

Vă rog, spuneţi! 
 

Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu – consilier local 
Tocmai pentru a ne lămuri şi poate îndrepta cumva, poate este o eroare, 

pentru că în corpul hotărârii aşa cum am primit proiectul la art. 3 se spune că 

se renumerotează şi se completează cu un nou punct 9 care va avea următorul 
cuprins: ”coordonarea activităţilor pe care le desfăşoară operatorii economici 

care au ca scop asigurarea salubrizării pentru buna gospodărire şi 
înfrumuseţarea municipiului Constanţa, idiferent de subordonarea acestora.” 

Numai că în textul vechi al HCL nr. 77 aşa cum este ea urcată pe site există 

punctul 9 deja. 
 

D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Dacă vă uitaţi la art. 3 este greşită numerotarea şi nu exista punctul 2. 
 

Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu – consilier local 
Formularea este greşită trebuia se completează punctul 9, pentru că el există 

deja. 
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D-na Viorela-Mirabela Călin 

Dacă îmi permiteţi domnul Răsăuţeanu la forma iniţială a hotărârii 77 avem 
punctele numerotate greşit, deci se sare de la 1 la 3, deci nu există punctul 2. 

 
Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu – consilier local 
Dar punctul 9 există. 

Exprimarea este puţin nefericită pentru că se înţelege că nu există punctul 9. 
 

D-na Viorela-Mirabela Călin 
Păi asta vrem practic să facem întrucât la numerotare s-a trecut 1-3, venim 

şi le renumerotăm corect iar practic punctul 9 care este  în Regulament devine 

punctul 8 şi introducem punctul 9. 
 

Dl. Costin-Ioan Răsăuţeanu – consilier local 
În fine, eu v-am ridicat această problemă, mai departe vedeţi dumneavoastră 
cum o rezolvaţi. 

Mulţumesc! 
 

D-na Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Dacă nu mai sunt alte intervenţii vă rog să votaţi! 

 
Cu 18 de voturi pentru şi 6 abţineri (Ioana-Claudia Dobre, Dede Perodin, 

Costin-Ioan Răsăuţeanu, Cristian Tincu, Cristian Mihăilescu, Nicolae Irinela) 

proiectul a fost adoptat. 

     Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 3 de pe ordinea suplimentară 
nr. 2:” Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind 

aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilităţi publice şi conexe 
acestora prestate de către SC Confort Urban SRL.” 

     iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 
 

Vă rugăm să votaţi! 

Cu 24 de voturi pentru şi 1 abţinere (Daniel Georgescu), proiectul a fost 

adoptat. 
 

Am epuizat ordinea de zi suplimentară nr. 2, trecem la ordinea 
suplimentară nr. 3. 

Proiectul de hotărâre de pe ordinea suplimentară nr. 3:” Proiect de hotărâre 

pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local 

din municipiul Constanţa nr. 46590/2105/03.04.2013 aprobat prin HCL nr. 

63/2013. 

     iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5 
 

Vă rugăm să votaţi! 

Cu 17 voturi pentru şi 8 abţineri, proiectul a fost adoptat. 
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Am epuizat şi ordinea de zi suplimentară nr. 3, am epuizat toate ordinele de 
zi, vă mulţumesc frumos pentru participare şi declar închisă şedinţa ordinară de 

astăzi! 

Vă doresc o zi bună! 

Dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Felicitări domnule Răsăuţeanu, faceţi o echipă incredibilă, sunteţi o mare 

familie. 
 

 Dl. Vergil Chiţac – primar 

 Domnule Caragheorghe am văzut că dumneavoastră aţi votat împotriva 
finanţării pe care o să o acordăm fraţilor noştri de la Cahul, că sunt fraţii noştri în 

schimb eraţi de acord să îi ajutăm pe ucrainieni. 
 Iertaţi-mă dar văd că dorinţa dumneavoastră obsesivă de a-mi face mie cu 
orice preţ opoziţie vă orbeşte pur şi simplu. 

 
 Dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 

Fraţii nu se ajută când noi nu avem complex sportiv în oraşul Constanţa, iar 
ucrainienii trec printr-un război oribil domnule primar şi au mare nevoie. 

 

Dl. Vergil Chiţac – primar 
Eu nu am spus că nu au nevoie. 

 
Dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Unicef acorda fonduri şi făcea mari investiţii care rămâneau oraşului. 

 
Dl. Vergil Chiţac – primar 

V-au lăsat nervii. 
 

Dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Eu v-am lăsat să vorbiţi, lăsaţi-mă şi dumneavoastră vă rog! 

 

 
 

        Președinte ședință,                                             Secretar general, 

          Cristiana Popescu                                          Viorela-Mirabela Călin 

 

 

 

 

                                                                            Elaborat, 

                                                    consilier superior Corina-Despina Iorgovan 

 


