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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, 27.11.2020 ora 1300, în şedinţa ordinară a 

Consiliului local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 
4604/20.11.2020, modificată prin Dispoziția nr. 4635/24.11.2020.  
 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 Hira Stere numit președinte de ședință prin HCL nr. 

378/09.11.2020. 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

27 de consilieri prezenți. Ședința este statutară. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Se retrage proiectul nr. 24 de pe ordinea de zi.  

Să trecem la vot pentru a vota ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
22 de voturi pentru ordinea de zi. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Votăm ordinea de zi suplimentară formată din 6 proiecte. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
25 de voturi pentru ordinea suplimentară. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 
ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 
09.11.2020. 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

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

Punctul nr. 2: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.11.2020. 

 



D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

27 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Punctul nr. 3: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 16.11.2020 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

26 de voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Punctul nr. 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului 
de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al RADET Constanța. 

 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

26 de voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a 
statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. 

 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 

consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 
D-na Adriana Arghirescu – consilier local, adresează câteva cuvinte cu privire la 

acest proiect de hotărâre. 
 

Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu – consilier local, adresează câteva cuvinte cu privire la 
acest proiect de hotărâre. 
 

Dl. Liviu Merdinian – consilier local ia cuvântul și îsi exprimă punctul de vedere cu 
privire la conținutul acestui proiect. 

 
Se votează. 
 

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

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiect aprobat în unanimitate. Punctul nr. 6: 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. 
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 

consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 

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



Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul a fost aprobat. Punctul nr. 7: Proiect de hotărâre pentru 
modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la 

transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare 
din municipiul Constanța. 
 

Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 
consilierilor locali privind conținutul proiectului. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Întrebări ? Să trecem la vot.  

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

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

Proiectul a fost aprobat. Punctul nr. 8: Proiect de hotărâre pentru 
modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului 

public de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și 
atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța. 
 
Dl. primar Vergil Chițac, inițiatorul proiectului, adresează câteva cuvinte 

consilierilor locali privind conținutul proiectului. 
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Întrebări ? Amendamente ? Trecem la vot. 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
26 de voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a trecut. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul a fost aprobat. Punctul nr. 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de 
administrație al CT BUS pentru semestrul I al anului 2020. 

Vreau să vă spun că, la comisia 3, acest proiect a primit aviz nefavorabil. 
 
Dl. Vergil Chițac – primarul municipiului Constanța 

Am primit și eu raportul de activitate al Consiliului de Administrație pe primul 
semestru, l-am înaintat comisiilor de specialitate, comisia 3 așa cum ați spus, a 

dat un aviz negativ. Vorbim de primul semestru și nu pot să nu mă întreb de ce 
așa târziu aprobăm un astfel de raport de administrație, însă obligația mea este 
să îl supun atenției dumneavoastră și discuției. Mă aștept ca în urma avizului 

negativ pe care l-ați dat să existe discuții aici, în plen și sunt gata să le ascult și 
dacă este cazul să particip la ele.  

 
Dl. Popa Teodor – consilier local, adresează câteva cuvinte cu privire la acest 
proiect de hotărâre. 

 
D-na Mariana Soceanu – director economic CT BUS își exprimă punctul de vedere 

cu privire la acest proiect. 
 



D-na Andrei Mihaela – consilier local, adresează câteva cuvinte cu privire la acest 

proiect de hotărâre. 
 

D-na Adriana Arghirescu – consilier local 
Domnule președinte, eu aș vrea să vă aduc în atenție două aspecte și anume: în 
conformitate cu prevederile OUG 109 pe baza căruia a fost întocmit și acest raport, 

unul din atribuțiile Consiliului de administrație este să raporteze lunar, modul de 
îndeplinire al indicatorilor de performanță financiar sau nefinanciar la solicitarea 

autorității tutelare. Nu am solicitat acest lucru până în prezent, bineînțeles că, 
Consiliul de Administrație de la CT BUS nu  a făcut acest lucru. Tocmai pentru că 
sunt așa de multe neclarități în rapoartele acestea semestriale care sunt 

consolidate pe 6 luni, eu aș vrea să vă propun ca solicitare a Consiliului local de a 
fi prezentate aceste rapoarte în conformitate cu prevederile legale, să fie 

consemnat astăzi în procesul-verbal și să fie ca o temă permanentă pentru Consiliul 
de administrație al CT BUS. Al doilea aspect, la art. 51 la capitolul transparență, 
este menționat faptul că raportul anual privind remunerația și alte drepturi încasate 

de membrii Consiliului de administrație trebuie să fie publice și postate pe site-ul 
CT BUS. Într-adevăr, pe site-ul CT BUS-ului în 2017, 2018 și 2019 există niște 

link-uri cu aceste rapoarte, dar ce să vedeți, niciunul nu se deschide. Pentru aceste 
neconformități propun sancționarea președintelui Consiliului de administrație cu 

un avertisment în concordanță tot cu prevederile OUG 109. Mulțumesc. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Mai sunt întrebări sau amendamente ? Dacă nu mai sunt, aș vrea eu să intervin 
Doamna Soceanu, ne-ați prezentat aici un raport de activitate pe semestrul I pe 

2020. Ne-ați prezentat că dumneavoastră, cu mijloacele dumneavoastră de 
transport în comun ați parcurs aproape 5.000.000 km, ceea ce reprezintă un 
număr de 262.834 de curse, procentual 99,82% din cursele planificate de către 

dumneavoastră. O singură întrebare și o să vă rog să răspundeți tehnic. Cum ați 
reușit dumneavoastră să faceți aproape 100% din cursele planificate pentru un 

semestru, în condițiile în care dumneavoastră nu știați și nu știa nimeni că România 
o să intre într-o stare de urgență și anume 2 luni din primul semestru între 16 
martie – 15 mai, noi am fost în stare de urgență. Cetățenii nu au circulat cu 

mijloacele de transport în comun. O să vă rog să ne explicați cum ați reușit dvs. 
33,3% având în vedere 2 luni din cele 6. 

 
D-na Mariana Soceanu -  director economic CT BUS 
Domnule președinte și cu scuzele de rigoare pentru că nu sunt prefesionist pe 

exploatare, sunt economist, pot să vă spun sintetic că în conformitate cu programul 
de transport aprobat, în conformitate cu ordinele operaționale care au fost în 

concordanță cu toate hotărârile consiliului… 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Există cineva la dvs. în companie care poate să ne răspundă la această întrebare 
acum ?  

 
Dl. primar Vergil Chițac – adresează câteva cuvinte și îi adresează câteva întrebări 
doamnei Mariana Soceanu – director financiar CT BUS. 

 
D-na Mariana Soceanu -  director economic CT BUS ia cuvântul și răspunde la 

întrebările adresate de dl. primar Vergil Chițac. 



Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu - consilier local, intervine și îsi exprimă părerea cu 

privire la proiectul de hotărâre. 
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Întrebări sau amendamente mai sunt? Dacă nu, haideți să votăm întâi 
amendamentul doamnei consilier local Arghirescu și anume sancționarea cu 

avetrisment a conducerii și solicitarea conducerii de a  prezenta indicatorii tehnico-
economici.  

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
17 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 2 abțineri.  

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Amendamentul supus de către d-na Arghirescu s-a aprobat. Votăm întregul proiect 
de hotărâre. 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
8 voturi pentru, 18 voturi împotrivă și 1 abținere. Nu a fost aprobat proiectul.  

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 10: Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor 
financiar doamnei Dragnea Gabriela.  
 

Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 
cuvinte consilierilor locali. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Întrebări sau amendamente ? 

 
Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu – consilier local are o scurtă intervenție în legătura cu 

acest proiect de hotărâre. 
 
Dl. Emil Mereuță – director executiv la Direcția generală de asistență socială 

Constanța intervine și acordă câteva lămuriri consilierilor locali. 
 

Se votează. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

27 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 11 : Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului 
serviciului „ABILITY TAXI”. 

 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 

cuvinte consilierilor locali. 
 
Se votează. 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

27 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 



Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 12 : Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială 
din HCL nr. 329/2020 pentru modificarea art. 3 lit. a din HCL  nr. 24/2016 

privind aprobarea programului „RESPECT”. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 

cuvinte consilierilor locali. 
 

Se votează. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

27 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 13 : Proiect de hotărâre privind aprobarea programului social 
„SOLIDARITATE”. iniţiator: consilier local Stere Hira. 

 
Dl. Stere Hira, inițiatorul proiectul prezintă pe scurt programul social 

”SOLIDARITATE”. 
 

Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu – consilier local, adresează întrebări inițiatorului 
proiectului.  
 

Dl. Liviu Merdinian – consilier local, intervine la acest proiect de hotărâre. 
 

Se votează. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

26 de voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a trecut. 
 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 14 : Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului 

„Consolidarea capacității medicale a spitalului clinic de boli infecțioase 
Constanța, în contextul COVID -19” cod MySmis 139409 și a cheltuielilor 

aferente. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 

cuvinte consilierilor locali. 
 

D-na Ani Merlă - director executiv Direcția dezvoltare si fonduri europene ia 
cuvântul și oferă lămuriri consilierilor locali. 
 

Se votează. 
 

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

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 15: Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general 

aferent obiectivului de investiții „Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanța”. 



 

Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 
cuvinte consilierilor locali. 

 
Se votează. 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
26 de voturi pentru și 1 abținere (dl. Costin Ioan Răsăuțeanu). Proiectul a trecut. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 16: Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general 

aferent obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 
Marin Ionescu Dobrogianu”. 

 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 
cuvinte consilierilor locali. 

 
Se votează. 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

26 de voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a trecut. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 
205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala 
Gimnazială nr. 8 Constanța”. 

 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 

cuvinte consilierilor locali. 
 
D-na Merlă Ani – director executiv Direcția dezvoltare și fonduri europene oferă 

lămuriri consilierilor locali cu privire la acest proiect de hotărâre. 
 

Se votează. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

26 de voturi pentru și 1 abținere. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Răsăuțeanu s-a deconectat, deci nu este prezent. 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 
din HCL nr. 515/2018 privind aprobarea documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului 
Colegiul Mircea cel Bătrân, Constanța”. 

 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 

cuvinte consilierilor locali. 
 



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

lămuriri consilierilor locali cu privire la acest proiect de hotărâre. 
 

Se votează. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a 
imobilului-apartament situat în municipiul Constanța, str. Traian nr. 20, 

et. 1, ap. 4, către Epifan Elena Florentina, ce face obiectul contractului de 
închiriere nr. 2010/31.07.2014 încheiat cu RAEDPP Constanța, în vederea 

punerii în executare a Sentinței civile nr. 11544/11.10.2016, pronunțată 
de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr. 26544/212/2015, rămasă 
definitivă prin neapelare. 

 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 

cuvinte consilierilor locali. 
 

Dl. Iacob Cătălin Florin intervine și adresează câteva cuvinte consilierilor locali. 
 
Dl. Florin Gheorghe – director RAEDPP Constanța oferă lămuriri cu privire la acest 

proiect de hotărâre. 
 

Se votează. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a 
imobilului-apartament situat în municipiul Constanța, str. Revoluției din 

22 decembrie 1989 nr. 7, ap. 1, parter, către Mamut Sebatin, ce a făcut 
obiectul contractului de închiriere nr. 2223/09.09.2014 încheiat cu 

RAEDPP Constanța, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 
13786/20.11.2015, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil 
nr. 8364/212/2015, rămasă definitivă prin neapelare. 

 
Se votează. 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea onorariilor 
maximale pentru servicii de consultanță juridică, în vederea apărării 
intereselor Municipiului Constanța prin primar, Primarului municipiului 

Constanța, precum și ale Consiliului Local al municipiului Constanța și 
împuternicirea primarului municipiului Constanța pentru semnarea 

contractelor având ca obiect servicii de consultanță juridică. 
 



Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 

cuvinte consilierilor locali. 
 

D-na Andrei Mihaela – consilier local are o scurtă intervenție la acest proiect de 
hotărâre. 
 

Se votează. 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
D-na Câmpeanu Adriana și dl. Răsăuțeanu Costin Ioan sunt deconectați.  

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 22: Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire 
circulației publice situate în municipiul Constanța, zona Faleză Nord, 
aprobată prin HCL nr. 36/2015. 

 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 

cuvinte consilierilor locali. 
 

Se votează. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.  
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 23: Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 
538/2004. 

 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 

cuvinte consilierilor locali. 
 
Se votează. 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

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

Proiectul nr. 24 a fost retras. Proiectul nr. 25: Proiect de hotărâre privind 
completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 177/2020 cu un membru provizoriu în 

Consiliul de administrație al societății „CT BUS S.A.” Constanța. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 

cuvinte consilierilor locali. Propunerea este Paraschiv Iorgu. 
 

Se votează. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

Pentru dl. Paraschiv Iorgu sunt 21 de voturi pentru și  5 împotrivă. 
 

 
 



Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 26: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților 
municipiului Constanța în Adunarea generală a acționarilor a societății „CT 

BUS S.A.” Constanța. 
 
Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează căteva 

cuvinte consilierilor locali. Propunerile sunt următoarele : 

- Dl. consilier Popa Teodor 
- Dl. consilier Ochiuleț Mihai 

Se votează. 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

Pt dl. consilier Popa Teodor – 25 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă; 
Pt dl. consilier Ochiuleț Mihai – 24 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă și 1 abținere. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 27: Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri în 

Consiliul de administrație al SC Telegondola Mamaia SRL. 
 

Propunere: dl. Barață Bogdan. 
 

Dl. primar Vergil Chițac intervine cu o a doua propunere: Eduard Petrariu. 
 
Se votează.  

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

Dl. Barață Bogdan Dumitru – 24 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă. 
Dl. Eduard Petrariu – 26 de voturi pentru și 1 vot împotrivă. 
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 28: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

HCL nr. 327/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și 
funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 
114/1996. 

 
Liderii de grup înaintează propuneri : 

D-na Andrei Mihaela – consilier local 
Dl. Rusu Ionuț – Viceprimar  
Dl. Iacob Florin Cătălin – consilier local 

Dl. Răsăuțeanu Costin Ioan – consilier local 
D-na Zană Aurora – consilier juridic 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
D-na Andrei Mihaela – 27 voturi pentru 

Dl. Rusu Ionuț – 27 voturi pentru 
Dl. Iacob Florin Cătălin – 27 voturi pentru 

Dl. Răsăuțeanu Costin Ioan – 23 de voturi pentru, 1 vot împotrivă  
D-na Zană Aurora – 22 voturi pentru 
 

 
 



Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 29: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 
HCL nr. 326/2017 privind aprobarea componenței, atribuțiilor și 

funcționării Comisiei de repartizare a locuințelor sociale destinate 
chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele 
retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007. 

 
Propuneri :  

D-na Andrei Mihaela – consilier local 
D-na Câmpeanu Adriana Teodora – consilier local 
D-na Popescu Cristiana – consilier local 

Dl. Mihăilescu Cristian – consilier local 
D-na Călin Viorela Mirabela – consilier juridic 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
D-na Andrei Mihaela – 27 de voturi pentru 

D-na Câmpeanu Adriana Teodora – 27 de voturi pentru 
D-na Popescu Cristiana – 23 de voturi pentru, 4 împotrivă 

Dl. Mihăilescu Cristian – 26 de voturi pentru 
D-na Călin Viorela Mirabela – 24 de voturi pentru, 1 împotrivă. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 30: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unități 
locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare 

aferente” – Campusul Social Henri Coandă – str. Ștefăniță Vodă. 
 
Propuneri :  

Dl. Avătavului Costin Valeriu – consilier local  
Dl. Călin Iulian – consilier local 

Dl. Perordin Dede – consilier local 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

Dl. Avătavului Costin Valeriu – 27 de voturi pentru 
Dl. Călin Iulian – 25 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă 

Dl. Perordin Dede – 26 de voturi pentru, 1 împotrivă . 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 31: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 
HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de 

locuit. 
 
Propuneri: 

Dl. Rusu Ionuț – viceprimar 
Dl. Tatu Daniel Gigi – consilier local 

Dl. Omocea Cristian – consilier local 
D-na Badea Aura Cerasela – consilier local 
Dl. Ochiuleț Mihai – consilier local 

Dl. Tincu Cristian – consilier local 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
Dl. Rusu Ionuț – 27 de voturi pentru 



Dl. Tatu Daniel Gigi - 27 de voturi pentru 

Dl. Omocea Cristian - 27 de voturi pentru 
D-na Badea Aura Cerasela – 25 de voturi pentru , 1 împotrivă 

Dl. Ochiuleț Mihai – 25 de voturi pentru ,1 împotrivă 
Dl. Tincu Cristian – 22 de voturi pentru, 4 împotrivă 
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 32: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 

HCL nr. 401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele 
construite prin programul ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de 
prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor 

pentru tineri. 
 

Propuneri : 
D-na Arghirescu Adriana – consilier local 
Dl. Popa Teodor – consilier local 

D-na Garip Mirela – consilier local 
Dl. Ochiuleț Mihai – consilier local 

D-na Dobre Ioana-Claudia – consilier local 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
D-na Arghirescu Adriana – 26 de voturi pentru 
Dl. Popa Teodor – 26 de voturi pentru 

D-na Garip Mirela –26 de voturi pentru 
Dl. Ochiuleț Mihai – 25 voturi pentru 

D-na Dobre Ioana-Claudia –26 de voturi pentru 
 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 33: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea 
HCL nr. 323/2015 privind administrarea și reparizarea spațiilor cu altă 

destinație decât aceea de locuință. 
 
Propuneri : 

Dl. Rusu Ionuț - viceprimar 
Dl. Hira Stere - consilier local 

Dl. Caragheorghe Dumitru - consilier local 
Dl. Cocargeanu Florin - consilier local 
Dl. Șerbănescu Marian-Octavian - consilier local 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

Dl. Rusu Ionuț –27 de voturi pentru  
Dl. Hira Stere - 27 de voturi pentru 
Dl. Caragheorghe Dumitru - 27 de voturi pentru 

Dl. Cocargeanu Florin - 27 de voturi pentru 
Dl. Șerbănescu Marian-Octavian - 27 de voturi pentru 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 34: Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de 

evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de 
asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local. 

 
 



Propuneri: 

Dl. Rusu Ionuț – viceprimar 
D-na Câmpeanu Adriana-Teodora – consilier local 

Dl. Caragheorghe Dumitru – consilier local 
Dl. Stavăr Vergea Romeo – consilier local 
Dl. Merdinian Liviu – consilier local 

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

Dl. Rusu Ionuț – 27 de voturi pentru 
D-na Câmpeanu Adriana-Teodora – 27 de voturi pentru 
Dl. Caragheorghe Dumitru – 27 de voturi pentru 

Dl. Stavăr Vergea Romeo – 26 de voturi pentru, 1 împotrivă 
Dl. Merdinian Liviu – 26 de voturi pentru, 1 împotrivă 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiectul nr. 35: Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii 

pentru negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor la nivelul Direcției 
generale de asistență socială Constanța. 

 
Propuneri: 

Dl. Rusu Ionuț - consilier local 
Dl. Nazîru Alexandru Marian - consilier local 
Dl. Stavăr-Vergea Roemo - consilier local 

D-na Nicolae Irinela – consilier local 
Dl. Zahariciuc Iuliana – reprezentant Direcție sprijin comunitar 

D-na Stere Mihaela – reprezentant Compartiment oficiu juridic 
D-na Mădularu Anca - reprezentant Direcția financiară organizare 
 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 
Dl. Rusu Ionuț – 26 de voturi pentru 

Dl. Nazîru Alexandru Marian – 26 de voturi pentru 
Dl. Stavăr-Vergea Roemo – 26 de voturi pentru 
D-na Nicolae Irinela – 26 de voturi pentru  

Dl. Zahariciuc Iuliana – 26 de voturi pentru 
D-na Stere Mihaela – 26 de voturi pentru 

D-na Mădularu Anca – 25 de voturi pentru 
 
Dl. primar Vergil Chițac 

Ordinea de zi suplimentară. Primul proiect : Proiect de hotărâre privind 
constituirea Municipiului Constanța ca parte civilă în dosarul penal nr. 

118/P/2015 instrumentat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial 
Constanța. 

 
Dl. primar Vergil Chițac adresează câteva cuvinte cu privire la proiectul de hotărâre 

mai sus menționat.  
 
Se votează.  

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.  
 



Dl. primar Vergil Chițac 

Punctul nr. 2: Proiect de hotărâre privind constituirea Municipiului 
Constanța ca parte civilă în dosarul penal nr. 144/P/2019 instrumentat 

de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție- Direcția 
Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța. 
 

Se votează.  
 

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

Dl. primar Vergil Chițac 
Punctul nr. 3: Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 6 din 

HCL nr. 324/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța” și a cheltuielilor 
aferente. 

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

detalii tehnice cu privire la acest proiect de hotărâre. 
 

Se votează.  
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.  
 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Punctul nr. 4: Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 6 din 
HCL nr. 146/2020 privind aprobarea proiectului „Reamenajarea integrată 

a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II” 
și a cheltuielilor aferente. 

 
D-na Merlă Ani – director Direcția dezvoltare și fonduri europene oferă câteva 
detalii cu privire la acest proiect de hotărâre. 

 
Se votează.  

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

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității 
administrativ teritoriale – municipiul Constanța. 

 
Dl. primar Vergil Chițac adresează câteva cuvinte în legătură cu acest proiect de 

hotărâre. 
 
Se votează.  

 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general delegat 

27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.  
 



Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Punctul nr. 6: Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și 
servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri 

situate în municipiul Constanța, în vederea realizării serviciului public de 
distribuție a energiei electrice. 
 

Dl. primar Vergil Chițac adresează câteva cuvinte în legătură cu acest proiect de 
hotărâre. 

 
Dl. Cătălin Cucoară – director executiv Direcția patrimoniu și cadastru intervine și 
oferă  lămuriri consilierilor locali. 

 
Se votează.  

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

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Având în vedere că a fost ultimul proiect de pe ordinea de zi suplimentară, cu 
scuzele de rigoare pentru neconcordanțele tehnice, vă mulțumesc onorabili colegi 

și până data viitoare vă urez sănătate multă! Declar ședința închisă! 
 
 

 
 

Președinte ședință,                                                   Secretar general delegat, 
    Hira Stere                                                               Georgiana Gospodaru 
 


