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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, 13.10.2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocat prin Dispoziția nr. 5306/12.10.2021 a 
primarului municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace 
electronice, pe o platformă online de videoconferință. 

  
 La ședință participă: 27 de consilieri din 27 de consilieri în funcție, dl. primar 
Vergil Chițac, d-na secretar general Viorela-Mirabela Călin. Ședința este condusă 
de domnul consilier Costin-Valeriu Avătavului ales președinte de ședință prin HCL 
nr. 341/2021. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Bună ziua, domnule primar, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri, 
declar deschisă ședința extraordinară, convocată de îndată. O rog pe doamna 
secretar să mă ajute cu prezența. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
(se face prezența) 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Sunt prezenți 26 de consilieri din 27 de membri, ședința este statutară. 
Proiectul ordinii de zi conține 10 proiecte. Vom supune la vot proiectul ordinii de 
zi. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

26 de voturi pentru. 
Vreau să anunț că a intrat și domnul Tatu Daniel, suntem 27 de consilieri 

prezenți. Voi ruga liderii de grup să facă înscrierile pentru proiectele de hotărâri la 
care iau cuvântul.  
Dl. Ionuț Rusu 

Eu voi interveni acolo unde este nevoie. 
Dl. Dumitru Caragheorghe 

La fel, intervin acolo unde este nevoie. 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu 

Bună ziua. Domnule președinte, eu voi interveni la punctele 1, 3, 8 și de 
fiecare dată când e nevoie. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

La punctul 1, din partea Asociației Daria am avut o solicitare de înscriere la 
cuvânt, Domnul Erdal, îi vom permite și dumnealui să ia cuvântul. Mulțumesc. 
Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice 

furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul 
Constanța începând cu data de 01.09.2021; 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 



 
Domnul Răsăuțeanu, vă rog. 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu 

Grupul PSD va vota împotrivă acestui proiect de hotărâre și solicităm 
revenirea de urgență în cadrul Consiliului local după ce se va aproba și sper că cei 
de la PNL vor înțelege că România trece printr-un moment de criză și avem nevoie 
de  plafonarea prețului la energie și gaze. Am văzut o schimbare de atitudine și 
din partea Guvernului; înțeleg că sunt bucuroși și au înțeles că trebuie să adopte 
o abordare intervenționistă pentru a putea veni în sprijinul românilor. Tocmai de 
aceea, cred că este extrem de important ca acest tarif să fie modificat după această 
plafonare și să se revină de urgență în consiliu cu un nou tarif. Mulțumesc. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Supunem la vot proiectul. (se votează) 
Dl. Dumitru Caragheorghe 

Voiam să spun, legat de intervenția domnului Răsăuțeanu, este complet 
deplasată, pentru că tariful nu are nici o legătură cu creșterile de tarife, este 
fundamentat la nivelul prețurilor din iunie, iulie. 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu 

Vreau să am o intervenție pentru a răspunde domnului Caragheorghe. 
Domnule Caragheorghe, de când sunteți la guvernare, ați avut ministru al 
Economiei. Vreau să vă întreb: nu credeți că guvernul PNL-USR ar fi putut să ia 
niște măsuri care să prevină situația în care se află astăzi românii și constănțenii? 
Pentru că prețul pe care îl propuneți este influențat, evident, și de această creștere 
a prețurilor la gaze și energie electrică. 
Dl. Dumitru Caragheorghe 

Nu ați citit proiectul, domnule Răsăuțeanu. Este fundamentat la nivelul 
tarifelor din iunie, iulie. Nu are nicio legătură cu creșterea tarifelor. 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu 

Ce veți face când guvernul nu va înțelege că trebuie să plafoneze prețurile 
la energie? Veți veni cu o nouă creștere? 

(au loc discuții) 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Haideți să anunțăm rezultatul votului. 
Rezultatul votului este următorul: 19 pentru, 8 împotrivă (consilieri grup 

PSD). Proiectul a trecut. Trecem la proiectul nr. 2. 
Dl. Ionuț Rusu - viceprimar 

O scurtă intervenție. Prețul pe care noi astăzi l-am supus la vot și care a 
trecut este un preț real, care atâta timp a fost ascuns cetățenilor și diferența de 
bani, trebuie să știe cetățenii, că diferența de bani se duce efectiv în pământ, 
pentru că nu s-a făcut de atâta timp nici o investiție în ceea ce înseamnă 
transportul agentului termic, lucru care se începe acum, în această administrație, 
și suntem în această situație din cauza administrațiilor trecute care au dus acest 
oraș la un dezastru. Vă mulțumesc. 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu 

Am înțeles: dăm vina pe greaua moștenire, mai puțin ne asumăm ce avem 
de făcut. Vă corectez: programul de modernizare a fost inițiat pe vremea noastră, 
dar nu mai contează, important e să îl ducem la capăt pentru ca în final 
constănțenii se plătească un preț mai mic la gigacalorie. Dar asumați-vă că acest 
preț pe care îl propuneți este influențat și de această proastă guvernare și lipsa de 
măsuri pe care guvernul dumneavoastră a știut cum să nu le ia. 
Dl. Ionuț Rusu- viceprimar 



Domnule Răsăuțeanu, aveți dreptate. Acest preț este influențat de proasta 
guvernare a administrațiilor trecute, aveți dreptate. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7.5 din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului 
Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/26.02.2021; 

     iniţiator: primar Vergil Chițac 
Nu sunt intervenții. Vă rugăm să votați. 
Rezultatul votului este următorul 19 voturi pentru, 8 împotrivă (consilieri grup 
PSD), proiectul a trecut. 
3. Proiect de hotărâre 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-
31.03.2022, în municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Avem o solicitare de intervenție. Domnul Răsăuțeanu, vă rog. 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu 

Grupul Partidului Social Democrat dorește și solicită ca prețul final pe care 
trebuie să îl plătească populația să fie la 230 lei, nu 250 lei și o să argumentăm și 
de ce. Dincolo de ceea ce astăzi noi ar fi trebuit să votăm responsabil, zic eu, și să 
ne gândim la oameni, nu la cifre, cred că este foarte important să înțelegem cum 
influențează aceste creșteri, aceasta explozie de creșteri la prețuri în lanț, familiile 
tinere, constănțenii, pensionarii.  Vorbim de peste 50.000 de familii care încă sunt 
branșate și cred că, pe lângă povara pe care o vor avea de a plăti costurile la 
gigacalorie, la întreținere, la produse de bază, până la urmă, trebuie să ne gândim 
că vor avea și alte costuri, cum ar fi facturile la curent ș.a.m.d. Cred că un sprijin 
în plus în a diminua cât se poate, cât e suportabil, și cred că 230 de lei este un 
preț suportabil astăzi, de către primărie, de către autoritatea locală, cred că va 
ajuta peste 50.000 de familie să își drămuiască altfel banii care și așa nu le ajung. 
Deci, propunerea grupului Partidului Social Democrat este, ca și amendament, 
dacă vreți, ca prețul final să fie 230 de lei, nu 250 de lei. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Ca această propunere să fie supusă la vot trebuie să fie un amendament. O 
considerăm un amendament, da? 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu  

Da, este un amendament, este amendamentul propus de Partidul Social 
Democrat. 
Dl. Ionuț Rusu- viceprimar 

Este de necrezut acest populism deșănțat al Partidului Social Democrat. 
Dacă domnul primar și aparatul din subordinea domniei sale ar fi propus 230, 
Partidul Social Democrat ar fi propus 229,99 doar pentru a da bine la public. 
Domnule consilier Răsăuțeanu, dumneavoastră când, în fostele administrații, și mă 
gândesc foarte bine că avem nu mai demult de câțiva ani, ați avut această 
posibilitate și erați în majoritate și totuși n-ați dat 230 și ați dat 250. Atunci nu vă 
mai gândeați la populație? Era altă populație în Constanța? Poate nu înțeleg eu. 
Mă gândesc că nu au plecat constănțenii și au venit alții. Rugămintea mea este să 
nu vă mai duceți pe atâta populism, pentru că, într-un final, constănțenii sunt cei 
care ne-au pus aici și așteaptă de la noi niște lucruri serioase, domnule consilier 
Răsăuțeanu. Duceți în derizoriu toată această discuție și vă spun, cu mâna pe 
inimă, că sunt dezamăgit de ceea ce face Partidul Social Democrat. 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu 



Ați terminat? Eu cred că o țară întreagă e dezamăgită de ceea ce a făcut 
Partidul Național Liberal în doi ani de guvernare că au dus țara în groapă și avem 
discuțiile astea din cauza dumneavoastră, că ați guvernat prost. Acum, să vă 
răspund. Păi, dumneavoastră comparați situația, contextul social-economic din 
urmă cu trei, patru ani cu ce se întâmplă acum și prin ce trece țara? Nu e normal 
să vii cu măsuri de sprijinire atunci când românii, constănțenii trec printr-o 
perioadă grea și să îi ajutăm să treacă iarna mai ușor? Nu este normal să gândim 
noi, că este responsabilitatea noastră, că de aia ne-au votat oamenii și ne au pus 
în consiliul local, să ne gândim la ei, nu la cum să ne iasă cifrele, să ne fie nouă 
bine. Mă înțelegeți? Și vă place așa cu populismul ăsta, populiști sunteți 
dumneavoastră, cei de la PNL și de la USR, că nu vă asumați nimic și dați vina pe 
greaua moștenire, pe ce a făcut PSD când, de fapt, vă lăudați cu proiectele noastre, 
muncite de noi. 

Asumați-vă, mergeți la București și cereți bani, mergeți la București și 
cereți-le să sprijine inițiativa a Partidului Social Democrat de a plafona prețurile, 
cum au făcut-o majoritatea țărilor din Europa, pentru că vă lasă Comisia 
Europeană. Dacă cumva vă e frică că nu vă lasă Comisia Europeană, să știți că vă 
lasă Comisia Europeană să veniți cu plafonări. Haideți să ne gândim la oameni și 
nu la cifre. Vă mulțumesc. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Drept la replica din partea domnului Rusu. Doriți să interveniți? 
Dl. Ionuț Rusu- viceprimar 

Domnule Răsăuțeanu, tocmai pentru că este un context total diferit, 
subvenția pe care noi o propunem de la 250 la 1034, faceți dumneavoastră 
calculele, că sunteți băiat tânăr și vă merge mintea bine. Cum puteți să spuneți că 
este un context diferit și noi nu plătim această subvenție? Tocmai, pentru că 
dumneavoastră, cei de la PSD, ați ascuns adevărul constănțenilor, ați băgat în 
faliment RADET și băgând bani în pământ... Dumneavoastră spuneți că ne referim 
la greaua moștenire. Nu, nu ne referim la greaua moștenire, ne referim la dezastrul 
pe care ni l-ați lăsat și vă tot lăudați cu tot felul de proiecte scrise pe un colț de 
șervețel care, bineînțeles, în afară de niște poze de care ne-am săturat, uitați, că 
această administrație a început să pună umărul și face lucrurile ca la carte și real, 
nu doar cu niște poze de care ne-am săturat în administrațiile trecute. Dacă cineva 
este dezamăgit de cineva, sunt constănțenii dezamăgiți de ceea ce ați făcut 
dumneavoastră în acest oraș și, totuși, nu vă opriți dintr-un populism deșănțat, la 
care văd că ați devenit frați cu el. Mulțumesc frumos. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Domnul Răsăuțeanu, vreți să răspundeți? 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu 

Da, scurt. Am văzut cum e administrația condusă de dumneavoastră: cu 
prețuri crescute. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Domnul Caragheorghe, aveți vreo intervenție? 
Dl. Dumitru Caragheorghe 

Nu, cred că ar trebui să trecem mai departe. 
dl. primar Vergil Chițac 

Domnule președinte, dați-mi voie să intervin, înainte de a se vota. Inițial, 
propunerea mea a fost să mergem pe un preț de facturare la populație de 300  de 
lei, adică să creștem de la 250 la 300 de lei. Faptul că am primit de la guvern 10 
milioane în urma solicitărilor noastre, care au fost mult mai mari, dedicate termiei, 
ne face ca propunerea noastră să rămână 250 de lei prețul de facturare la 
populație. Vă rog, să înțeleagă toată lumea, că de la 250 până la 1034, prețul real, 



despre care am făcut vorbire, noi subvenționăm. Și, ca să avem în termeni reali, 
ca să înțelegem ce înseamnă această subvenție, vă rog să înțelegeți că vom crește 
subvenția în anul viitor de la 73 de milioane de lei la 140. Banii ăștia sunt din 
bugetul constănțenilor și vă spun dumneavoastră, consilierilor aici de față și tuturor 
celor care ne ascultă și vă dau câteva cifre: Constanța încasează într-un an fiscal, 
într-un an calendaristic, taxe de la populație, veniturile proprii, în jur de 550 de 
milioane de lei. Așa cum se previzionează anul viitor, 100 de milioane se vor duce 
către transport și toate gratuitățile pe care le dăm, 140 se vor duce către termie, 
adăugați, vă rog, 60 de milioane către gunoi și aveți imaginea unui lucru total 
anapoda: adică din 550 de milioane pe care îi încasăm, noi, 300 ducem pe aceste 
trei tipuri de subvenții. Repet, încă o dată, dacă am fi o societate comercială am 
intra în faliment. Pentru că banii ăștia ar trebui să îi folosim pentru funcționare și 
pentru capital. Avem enorm de mulți bani care se duc către subvenții. Însă, pentru 
termie nu avem ce să facem în momentul de față. În momentul de față, când noi 
vorbim, la Pitești prețul local facturat la populației este de 390 de lei. Și alte orașe 
din țară care au mult mai mult decât noi. Legat de 1034, încă o dată, ăsta este 
prețul real. E vorba de prețul de producție, cu cât pleacă gigacaloria de la CET, 
tariful pe rețeaua de transport și tariful pe rețeaua de distribuție. Aici chiar nu 
înțeleg de ce ne-am putea opune, pentru că este ca și când te-ai opune la legea 
gravitației. Păi, haideți să votăm acum în consiliul că nu mai e valabilă legea 
gravitației. Nu putem să facem lucrul ăsta. Deci, astea sunt datele pe care eu am 
vrut să vi le prezint înainte ca dumneavoastră să luați o decizie prin vot. 
Dl. Dumitru Caragheorghe 

Voiam doar să îl completez pe domnul primar și să spun că prin investițiile 
în rețeaua de termoficare, cu siguranță în anii în anii următori, chiar și la anul, 
acesta prețuri vor scădea și prin eficientizarea CT BUS trebuie să ajungem la o 
soluție, la un moment dat, ca aceste subvenții să scadă. Este vorba și despre 
eficiența aparatului administrativ. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Domnul Răsăuțeanu, vreți să interveniți? 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu  

Domnule președinte, o rugăminte către domnul primar. Înțeleg justificarea, 
argumentarea dar, domnule primar, vă solicit și vă solicităm noi, cei din grupul 
Partidului Social Democrat, să faceți niște demersuri, astfel încât guvernul să se 
alieze sau Partidul Național Liberal să se alieze inițiativei de a plafona prețul la 
energie și gaze, tocmai pentru a vă putea da șansa ca în ședințele următoare de 
consiliu să veniți cu un preț diminuat. Puteți să faceți asta și în paralel cu 
eficientizarea, cu modernizarea infrastructrii subterane, împreună aceste măsuri 
să conveargă către un preț mai mult decât diminuat față de 250. 
dl. primar Vergil Chițac 

Cu tot dragul vă răspund: 
 1. acest preț este calculat la nivelul lunii iulie, când nu exista explozia aceasta la 
gaz și la energie care, în paranteză fie spus, nu e numai în România și ... 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu 

Nu e adevărat. În structura prețului există o previziune privind creșterea 
prețului. 
dl. primar Vergil Chițac 

Nu, nu. Credeți-mă, știu ce vorbesc. Mai mult decât atât, prețul gigacaloriei 
la ieșirea de la CET este fundamentat și stabilit de ANRE, care este o instituție 
independentă, nu e vorba de guvern aici. A doua chestiune este următoarea: eu 
aștept să vină alegerile anticipate, să luați dumneavoastră conducerea României 
și să faceți dumneavoastră intervențiile astea. Vă mulțumesc. 



Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumesc și eu. Haideți să trecem la vot. Vom supune la vot 

amendamentul grupului PSD. Vă rugăm să votați. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Cu 8 voturi pentru (grup consilieri PSD), 17 împotrivă și 2 abțineri, 
amendamentul nu a fost adoptat. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință  

Vom vota acum proiectul nr. 3.  
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Cu 19 voturi pentru, 8 abțineri (consilieri grup PSD), proiectul a fost adoptat. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitarea 

rețelelor de termoficare din municipiul Constanța – etapa III” și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți investiției propuse; 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 
Vă rugăm să votați. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Cu 27 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință  
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, 

corespunzător documentației tehnico-economice aprobate Studiu de 
fezabilitate „Reabilitarea rețelelor de termoficare din municipiul Constanța – 
etapa III”, pentru perioada 2021-2040.  

Vă rugăm să votați. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Cu 27 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Complex sportiv 
Constanța”; 

      iniţiator: primar Vergil Chițac 
Vă rugăm să votați. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. (dl. Cristian Omocea nu a 
votat) 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință  
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 98/2019 privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mobilității în 
municipiul Constanța, zona Bd. 1 Mai – Șoseaua Mangaliei”; 

      inițiator: primar Vergil Chițac 
Vă rugăm să votați. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Cu 27 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea 

procesului de bugetare participativă la nivelul municipiului Constanța; 
      inițiatori: grup consilieri USR-PLUS; 
Domnule Răsăuțeanu, v-ați înscris la cuvânt. 
Dl. Ioan Costin Răsăuțeanu 
Da, domnule președinte, aș vrea să întreb inițiatorii proiectului, înțeleg că sunt cei 
de la USR-PLUS, (...) voiam să-i întreb pe cei de la USR care a fost raționamentul, 



înțeleg că atâta v-a acceptat primarul, dar nu considerați că e doar un exercițiu de 
imagine, un simulacru de imagine să veniți cu suma asta pentru a-i pune la 
dispoziție, eu știu, constănțenii credeți că nu merită mai mult sau cum ați ajuns la 
valoarea asta de un milion de euro și nu de 10 milioane de euro? Pentru că noi 
considerăm că cel puțin 30% din bugetul pe investiții trebuie să fie construit în 
direcția pe care și-o doresc constănțenii. Adică, întrebarea mea era asta: voiam să 
știm cum ați ajuns la această valoare? Ați copiat proiectele de la Cluj, din alte 
municipii și ați considerat că e o valoare corectă. Nu considerați că Legea 52 obligă 
autoritatea publică locală să facă dezbateri și consultări reale, oneste și cu 
oamenii? De ce credeți că e nevoie de forma asta de proiect, de ce atât de puțini 
bani? E cumva o bătaie de joc la adresa constănțenilor, considerați că doar atât 
merită constănțenii să fie implicați? Adică, ce ați putea să faceți de banii ăștia? Că 
dacă un constănțean are o idee de proiect, sau o asociație, sau un ONG are o idee 
de proiect legitimă, bună, corectă și costă mai mulți bani decât dumneavoastră ați 
prevăzut, ce veți face? 
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Drept la replică din partea USR-PLUS 
Dl. Dumitru Caragheorghe 

În primul rând bătaia de joc față de constănțeni este a PSD-ului sau a acestui 
discurs ipocrit și demagogic. Proiectul bugetului participativ a fost adus în spațiul 
public de noi, pe masa consiliului local în administrația precedentă încă din anul 
2018 și nici măcar nu a fost luat în discuție. Deci, ca să vii acum să spui că de ce 
pornește de la o anumită sumă, când tu nici măcar nu ai luat în seamă, în bătaie 
de joc față de constănțeni, este deja mult prea mult. Este posibil că este un nivel 
al bugetului participativ propus, pentru început la acest nivel, să spunem că este 
scăzut. Dar cu timpul, în următorul an, în următorii ani cu siguranță că acesta va 
crește și proiectele propuse de constănțeni vor putea să fie mai mari  de atât. Altfel 
spus, inclusiv constănțenii pot să vină și cu propuneri de efectuare la PUZ-uri, ca 
să corecteze diverse probleme pe care le a făcut administrația PSD în ultimii 20 de 
ani în Constanța, chiar și acele proiecte pot să fie niște proiecte utile. 
(au loc discuții) 
Dl. primar Vergil Chițac 

Sigur, acum putem discuta mai mult sau mai puțin politic asupra sumei, că 
e mare că e mică, de undeva trebuie să începem, asta este clar. Dar, din 
perspectiva mea, provocarea aici nu o reprezintă suma, va trebui să vedem cum 
angajăm comunitățile din cartiere ca să vină cu propuneri de proiecte, să se 
gândească la așa ceva și apoi noi să le evaluăm și să le bugetăm. Eu nu aș fi foarte 
atent asupra sumei, eu cred că provocarea va fi ca să mergem printre cetățenii și 
revine consilierilor locali această emisiune să meargă în cartiere, să-i consulte pe 
cetățeni și ei să fie o comunitate angajată, să vină cu propuneri. Ce am nevoie? 
Sigur că bugetarea participativă e bună, pentru că e o descentralizare, cetățenii 
știu mai bine într-un cartier ce au nevoie decât poți să le spui tu de la primărie. 
Problema noastră este, repet, să creem o emulație, să îi vedem interesați, să îi 
angajăm. Aici trebuie să lucrăm, iar sumele ... măcar să fie ele multe, că le mai 
majorăm anul viitor. 
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Vă rugăm să votați. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Cu 19 voturi pentru, 8 împotrivă (consilieri grup PSD), proiectul a fost 
adoptat. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității amplasării de 
echipamente pentru exerciții fizice, inclusiv de tip calisthenics, în parcurile din 
municipiul Constanța, domeniul public al acestuia; 

      initiator: consilier Florin-Cătălin Iacob 
Dacă nu sunt intervenții, trecem la vot. 
(au loc discuții) 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Cu 19 voturi pentru, 8 împotrivă (consilieri grup PSD), proiectul a fost 
adoptat. 
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10. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea) și ieșirea din 

indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța,  str. General Manu nr. 
32, în vederea înscrierii în cartea funciară. 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Cu 27 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
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Domnule primar, domnilor consilieri, am epuizat ordinea de zi, declar 
ședința închisă. 
 
 

       Președinte ședință,     Secretar general, 
 
    Costin–Valeriu Avătavului        Viorela-Mirabela Călin 
 
 
           
 
 
 
          Întocmit, 
 
         consilier Daniela Schell 
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