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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, 10.06.2022, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 2167/06.06.2022 a 
primarului municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, 

printr-o platformă online de videoconferință.  
 La ședință participă: 24 de consilieri din 26 de consilieri în funcție, dl primar 

Vergil Chițac, d-na secretar general Viorela-Mirabela Călin. Ședința este condusă de 
dna consilier local Adriana Arghirescu, aleasă președinte de ședință prin HCL nr. 
123/2022. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, bună ziua domnule primar. Dăm cuvântul 

doamnei secretar pentru a face prezența pentru ședința de Consiliu local 
extraordinară de astăzi.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Bună ziua! O să dau citire listei de prezență a consilierilor la ședința extraordinară 
din data de 10.06.2022.  

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Avem și prezența. Din 26 de consilieri, sunt prezenți 24. Deci, ședința este statutar 
constituită. Am să îl rog pe domnul primar, înainte de a trece la proiectul ordinii de 

zi, dacă dorește să aibă intervenții. 
Dl Vergil Chițac – primar 

Mulțumesc doamna președinte. Pentru că au apărut niște discuții, care  cred eu că 
sunt...(indescriptibil), vreau să retrag de pe ordinea de zi punctele 2, 4 și 7. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Deci, se retrag punctele 2, 4 și 7. 
Dl Vergil Chițac – primar 

Asta nu înseamnă că le abandonăm. Din contră, vom reveni cât de curând. Însă, sunt 
lucruri, am înțeles, consilierii au fost nelămuriți, le înțeleg îngrijorarea și în perioada 

următoare le vom lămuri și le vom reintroduce pe ordinea de zi. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Mulțumim, domnule primar. 

Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Doamna președinte, îmi cer scuze, dacă doar la mine nu s-a auzit exact argumentația 

domnului primar. Proiectul numărul 2 se retrage pentru că sunt anumite nelămuriri 
vizavi de documentația prezentată consilierilor locali, iar proiectele 4 și 7 de ce se 
retrag? Că nu am înțeles. 

Dl Vergil Chițac – primar 
Domnule Caragheorghe, nu cred că trebuie să vă dau explicații dumneavoastră. 

Retrag proiectele 2, 4 și 7. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Da, este dreptul inițiatorului. Am luat act de solicitarea inițiatorilor. Vă propun să 

aprobăm proiectul ordinii de zi. Vă rog să votați. 
Cu 24 de voturi, ordinea de zi a fost adoptată. Rog liderii de grup să îmi comunice la 

ce proiecte doresc să se înscrie la cuvânt. Domnul viceprimar, Rusu Ionuț. 
Dl Ionuț Rusu - viceprimar 
Bună ziua, doar acolo unde este nevoie. Mulțumesc. 
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Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Domnul consilier, Caragheorghe Dumitru. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
La fel, dacă este cazul. Mulțumesc. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Domnul consilier, Răsăuțeanu Costin.  

Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Doar dacă va fi nevoie. Mulțumesc. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Trecem la proiectul de hotărâre numărul 1: 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 
rugăm să votați.  

Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Proiectul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei maxime de consum lunar de 
carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce deservesc structuri ale aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Constanța. iniţiator: primar Vergil Chițac. 
Există înscrieri la cuvânt? Dacă nu, vă rog să votați. 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
24 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Proiect de hotărâre numărul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Perdea Verde” – etapa studiu de 
fezabilitate. iniţiator: primar Vergil Chițac. Există înscrieri la cuvânt? Dacă nu, vă rog 
să votați. 

Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Proiect de hotărâre numărul 6: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 

363/2019 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea mediului urban în 
zona Coiciu – Casa de Cultură” - etapa studiu de fezabilitate. iniţiator: primar Vergil 

Chițac. Aici avem un amendament. Vă rog, doamna secretar. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Amendamentul este unul de modificare, respectiv al articolului 2, acesta urmând să 
aibă următorul cuprins: ”se aprobă valoarea totală estimativă a investiției conform 
deviz general ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: total investiție: 

9.020.645,14 lei fără TVA, respectiv 10.718.436,18 lei cu TVA, din care C+M: 
7.075.236,64 lei fără TVA, respectiv 7.710.053,60 lei cu TVA.” Această modificare 

are loc ca urmare a ședinței tehnico-economice din 07.06.2022, când membrii 
comisiei au solicitat proiectantului reevaluarea indicatorilor tehnico-economici și 
estimarea actualizată a costurilor pe anumite obiecte. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Dacă există luări de cuvânt, dacă nu să votăm amendamentul vă rog.  

Cu 24 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Vă rog să votăm proiectul în 
integralitatea lui. Cine este pentru? 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

Ordinea de zi a fost epuizată. Mulțumim pentru participare! Vă doresc o zi bună! La 
revedere! 

 
Președinte ședință,                                                          Secretar general, 

Adriana Arghirescu                                                         Viorela-Mirabela CĂLIN 
 
 

                                                                              Întocmit, 
                                                                            consilier Iulia-Cristina NENU 


