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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, 11.11.2020 ora 1300, în şedinţa extraordinară a 

Consiliului local al municipiului Constanţa convocată de îndată prin Dispoziția nr. 
4536/09.11.2020.  
 La ședință participă: 27 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție, dl. primar 

Vergil Chițac și d-na secretar general delegat Georgiana Gospodaru. Ședința este 
condusă de domnul consilier local Hira Stere numit președinte de ședință prin HCL 

nr. 378/09.11.2020. 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

Bună ziua! În conformitate cu art. 1 din Dispoziția 4536/09.11.2020 a domnului 
primar Vergil Chițac, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanța în 
ședință extraordinară astăzi, 11.11.2020. Permiteți-mi vă rog să efectuez 

prezența nominal în ordine alfabetică.  
Andrei Mihaela – prezent 

Arghirescu Adriana – prezent 
Avătavului Costin-Valeriu – absent  
Badea Aura Cerasela – prezent 

Caragheorghe Dumitru – prezent 
Călin Iulian – prezent 

Câmpeanu Adriana Teodora – prezent 
Cocargeanu Florin-Daniel – prezent 
Dede Perodin – prezent 

Dobre Ioana Claudia – prezent 
Garip Mirela – prezent 

Hira Stere – prezent 
Iacob Florin Cătălin – prezent 
Merdinian Liviu – prezent 

Mihăilescu Cristian – prezent online 
Nazîru Alexandru Marian- prezent 

Nicolae Irinela – prezent online 
Ochiuleț Mihai – prezent 
Omocea Cristian – prezent 

Popa Teodor – prezent 
Popescu Cristiana – prezent 

Răsăuțeanu Costin Ioan – prezent 
Rusu Ionuț – prezent 
Stavăr Vergea Romeo – prezent 

Șerbănescu Marian Octavian – prezent 



Tatu Daniel Gigi – prezent 

Tincu Cristian - prezent 
 

Din 27 de consilieri locali în funcție sunt prezenți 24 în sală iar 2 sunt conectați 
online. Dl. Avătavului este pe drum. Ședința este legal constituită. Domnule 
președinte, vă rog să preluați conducerea ședinței. Vă mulțumesc. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  

Declar ședința legal constituită, ședință extraordinară convocată de îndată de 
către domnul primar Vergil Chițac, aș vrea să supun la vot proiectul ordinii de zi. 
Avem 7 proiecte de hotărâre. 

 
Dl. Răsăuțeanu Costin Ioan 

Aș dori să îmi dați și mie cuvântul la primul proiect de pe ordinea de zi.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  

Proiectul nr. 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 
2020. 

Proiectul nr. 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local 
pe trimestrul III pe anul 2020. 

Proiectul nr. 3: Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SCIL 
Confort Urban SRL Constanța. 
Proiectul nr. 4: Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru 

populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. 
Constanța și a subvenției unitare acordate consumatorilor casnici racordați la 

rețeaua de transport sau la rețeaua de distribuție, pentru perioada 01.11.2020–
31.12.2020 în municipiul Constanța. 
Proiectul nr. 5: Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Creșterea 

eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal” și a cheltuielilor 
aferente. 

Proiectul nr. 6: Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 3 și art. 6 
din HCL nr. 443/2019 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea, modernizarea 
și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”Mugurel”, Constanța” și a cheltuielilor 

aferente 
Proiectul nr. 7: Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL 

nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ”Reamenajarea integrată a zonei pietonale din centrul istoric al 

municipiului Constanța – etapa II”. 
 

Înainte de a supune la vot ordinea de zi să se menționeze că s-a prezentat și dl. 
consilier Avătavului Costin. 
Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține 

cineva? 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.  
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință  
Dl. Răsăuțeanu Costin Ioan a solicitat cuvântul pentru proiectul nr. 1.  

 
 



Dl. Răsăuțeanu Costin Ioan – consilier local ia cuvântul și propune amendamentul 

de a majora alocarea financiară de la 20.650.000 lei la 23.650.000 lei, astfel 
încât populația să plătească un preț mai scăzut de gigacalorie, mai exact un preț 

de 200 lei.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  

Să se consemneze amendamentul domnului Răsăuțeanu.  
 

Dl. primar Vergil Chițac ia cuvântul și îi adresează câteva cuvinte domnului 
Răsăuțeanu în legătură cu amendamentul grupului PSD. 
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință  
Proiectul nr. 1: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2020. 
 
Dl. primar Vergil Chițac adresează câteva cuvinte consilierilor locali în legătură cu 

rectificarea bugetului local. 
 

Dl. Răsăuțeanu Costin Ioan 
Vă rog să supuneți la vot amendamentul grupului PSD. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  
Mai sunt și alte propuneri? 

 
Dl. primar Vergil Chițac ia cuvântul și adresează câteva cuvinte privind execuția 

bugetară pe anul 2020.  
 
Dl. Răsăuțeanu Costin Ioan – consilier local ia cuvântul: nu trebuie să se 

majoreze taxele și impozitele anul viitor, Guvernul să sprijine constănțenii cu 
alocare suplimentară de la Guvern, să se acceseze fonduri europene, Constanța a 

fost afectată în această perioadă mai mult decât alte orașe deoarece Constanța 
este un oraș turistic și trebuie impus un sprijin de la București pentru 
constănțeni. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  

D-na Andrei, vă rugăm. 
 
D-na Andrei Mihaela – consilier local ia cuvântul și se adresează domnului 

consilier local Răsăuțeanu Costin Ioan cu privire la intervenția dumnealui: dacă 
administrația PSD până în 2016 ar fi avut un program de dezvoltare sau de 

schimbare a infrastructurii în ceea ce privește termoficarea nu am mai fi fost puși 
în situația de față să avem o subvenție așa de mare, atât de mulți ani. 
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință  
Vă mulțumesc pentru intervenție, d-na Andrei. Mai sunt intervenții pe acest 

proiect? 
 
Dl. primar Vergil Chițac are o intervenție, se adresează d-nei Ani Merlă – director 

executiv Direcția dezvoltare și fonduri europene: D-na Merlă, cât înseamnă în 
fonduri europene ce ați semnat dvs. cu autoritățile de management? Semnate nu 

studii de prefezabilitate.  
 



D-na Ani Merlă – director executiv Direcția dezvoltare și fonduri europene 

Peste 600 de milioane de lei și în curs de semnare până la 850-900. 
 

Dl. Vergil Chițac – primar 
D-na director, una este să semnezi și alta este să îl derulezi! Ați mai semnat 
proiecte și pentru parcul arheologic de aici! 

 
D-na Ani Merlă – director executiv Direcția dezvoltare și fonduri europene 

Da! La finalul exercițiului și până la urmă s-a realizat din buget local! 
 
Dl. Vergil Chițac – primar 

Nu aș vrea ca din cei 600 de milioane de lei despre care vorbește dl. consilier să 
punem bani din bugetul local așa cum ați pus la parcul arheologic.  

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  
Intervenții pe proiectul nr. 1 mai sunt?  

Supunem la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
19 voturi împotrivă și 8 voturi pentru. Amendamentul a fost respins.  

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  
Supunem la vot proiectul nr. 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

19 voturi împotrivă și 8 abțineri. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  

Proiectul nr. 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 
local pe trimestrul III pe anul 2020. 

Dau cuvântul domnului primar Vergil Chițac. 
 
Dl. Vergil Chițac – primarul municipiului Constanța adresează câteva cuvinte 

despre execuția bugetului local pe trimestrul III: avem un excedent la secțiunea 
funcționare de 72.366.952 lei și un excedent la buget – secțiunea dezvoltare, 

adică investiții capital, de 13.815.921 lei.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  

Observații? Amendamente? Dacă nu sunt supunem la vot proiectul nr. 2. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  

Proiectul nr. 3: Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al 
SCIL Confort Urban SRL Constanța. 
Aveți cuvântul domnul Chițac. 

 
Dl. Vergil Chițac – primarul municipiului Constanța adresează câteva cuvinte 

despre majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL Constanța: este în 
corelare cu rectificarea bugetului: am majorat capitalul social la Confort Urban ca 



să poată să își cumpere o stație de asfaltare; au nevoie de această stație de 

asfaltare, să fie asfalt de calitate, oricum trebuie reparate drumurile Constanței.  
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință  
Observații? Amendamente? Dacă nu sunt supunem la vot proiectul nr. 3. Cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  

Proiectul nr. 4: Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local 
pentru populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către 

R.A.D.E.T. Constanța și a subvenției unitare acordate consumatorilor 
casnici racordați la rețeaua de transport sau la rețeaua de distribuție, 
pentru perioada 01.11.2020–31.12.2020 în municipiul Constanța. 

Aveți cuvântul domnul Chițac. 
 

Dl. Vergil Chițac – primarul municipiului Constanța adresează câteva cuvinte: 
este vorba despre prețul la gigacalorie. Prețul acesta se compune din prețul la 

rețeaua de distribuție care pe MWh înseamnă 214,96 lei și vă propunem o 
subvenție de 247 lei. Prețul de facturare este de 310 lei și subvenția este de 95 
lei. Valoarea totală a subvenției pe luna noiembrie este de 17.256 milioane, iar 

pe luna decembrie este de 20.132 milioane. Total subvenție: 8,77 milioane pe 
luna noiembrie și 11,773 milioane pe luna decembrie, total 20.450 milioane 

despre care am vorbit că am făcut rectificarea bugetară.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  

Observații și amendamente dacă aveți.  
 

Dl. Răsăuțeanu Costin Ioan ia cuvântul și supune atenției consilierilor un 
amendament al grupului PSD cu privire la diminuarea prețului la gigacalorie la 
203 lei. 

 
Dl. Vergil Chițac – primarul municipiului Constanța  

Nu ne putem raporta decât la lunile acestea pentru că proiecția noastră bugetară 
este pe anul acesta. Când vom incepe să lucrăm la buget pe anul viitor și v-am 
dat câteva elemente și filozofia de la care plecăm, deci asta se va întâmpla cât 

de curând, o să putem comunica lucrul acesta, ca intenție, el devine valabil dupa 
ce îl discutăm și îl votăm aici..dar lăsați-ne să începem să lucrăm la proiectul de 

buget pentru anul următor și intenția noastră este ca populația noastră să sufere 
cât mai puțin având în vedere situația fără precedent despre care ați vorbit, însă 
trebuie să avem grijă și de echilibrele astea macroeconomice ale bugetului. Dacă 

vom găsi cheltuieli sau surse de finanțare sau cheltuieli pe care le putem micșora 
fiți convins că vom avea grijă de lucrul acesta dar nu cred că vreodată ați luat 

decizia în luna noiembrie pentru toată perioada, sau dacă ați luat-o mie mi se 
pare a fi anormal pentru că trebuie să închidem anul financiar, să facem o 
proiecție a bugetului pe anul următor și atunci sigur vom putea discuta mai în 

detaliu. 
 



Dl. consilier local Popa Teodor ia cuvântul și adresează câteva cuvinte despre 

amendamentul propus de liderul PSD: dacă știau că există probleme în ceea ce 
privește subvenția pentru căldură de ce nu au bugetat-o anul acesta?   

  
Dl. Hira Stere – președinte de ședință  
Mai avem vreun amendament? Supunem la vot amendamentul DL. Răsăuțeanu. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
8 voturi pentru și 19 voturi împotrivă. Amendamentul nu a fost aprobat.  
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Votăm proiectul de hotărâre nr.4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
19 voturi pentru și 8 abțineri. Proiectul a fost aprobat. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 5: Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului 
”Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Decebal” și a 

cheltuielilor aferente. 
 
Dl. Vergil Chițac – primarul municipiului Constanța  

Este vorba de un proiect cu finanțare europeană, iar organismul intermediar ADR 
sud-est cu sediul la Brăila, e vorba de proiectul ”Creșterea eficienței energetice a 

imobilului Liceul Teoretic Decebal” și organismul intermediar a solicitat 
transmiterea către domniilor lor a unei hotărâri a consiliului local de aprobare a 
proiectului și a cheltuielilor aferente în conformitate cu ultima formă a bugetului 

rezultat în urma etapei de evaluare și selecție. Este o procedură în care trebuie 
să ne încadrăm, probabil că la comisie ați discutat, d-na director Merlă este aici și 

vă poate da lămuriri suplimentare.  
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Avem observații? Amendamente? Supun la vot proiectul nr.5. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 6: Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 3 și 
art. 6 din HCL nr. 443/2019 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”Mugurel”, 

Constanța” și a cheltuielilor aferente. 
 

Dl. Vergil Chițac – primarul municipiului Constanța  
Organismul intermediar ADR sud-est în etapa de contractare ne solicită inițierea 
unui proiect de hotărâre a consiliului local privind aprobarea modificării art. 3 și 

art. 6 din HCL 443/2019  privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit ”Mugurel” și a 

cheltuielilor aferente. 
 



Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Avem observații? Amendamente? Supun la vot proiectul nr.6. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 7: Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 
din HCL nr. 130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ”Reamenajarea integrată a 
zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II”. 

 
Dl. Vergil Chițac – primarul municipiului Constanța  
Aceeași motivație în scopul actualizării documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții care a fost precizat.  

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Avem observații? Amendamente? Supun la vot proiectul nr.7. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Vă mulțumesc pentru prezență! Declar ședința închisă! 

 
 

 
 
 

Președinte ședință,                                                  Secretar general delegat, 
    Hira Stere                                                               Georgiana Gospodaru 

 


