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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, 21.12.2020 ora 0900, în şedinţa extraordinară 
convocată de îndată a Consiliului local al municipiului Constanţa convocată prin 

Dispoziția nr. 5036/17.12.2020. 
La ședință participă: 27 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție, dl. primar 

Vergil Chițac și d-na secretar general 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  
27 de consilieri prezenți. Ședința este statutară. 

 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Înainte de a supune la vot ordinea de zi, aș vrea să îi dau citire pentru ca sunt 
doar 2 proiecte și anume: 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor 
aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din 
învățământul preuniversitar de stat; 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020. 

Se votează ordinea de zi. 

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

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Punctul nr. 1: Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și 
cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. 

Dl. primar Vergil Chițac intervine la acest proiect de hotărâre și adresează câteva 
cuvinte domnilor consilieri locali. 

Se votează. 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  

27 de voturi pentru. 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Punctul nr. 2: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2020. 



Se votează. 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  

27 de voturi pentru. 

Dl. primar Vergil Chițac intervine și oferă lămuriri cu privire la acest proiect de 
hotărâre. 

Dl. Răsăuțeanu Costin Ioan – consilier local intervine la acest punct de pe ordinea 

de zi. 

Dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local ia cuvântul și își eprimă parerea cu 
privire la acest proiect de hotărâre. 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Vă mulțumesc mult pentru prezență, vă urez sărbători cu sănătate! Declar ședința 
închisă! La revedere! 

 

Președinte ședință,                                                         Secretar general, 
    Hira Stere                                                               Georgiana Gospodaru 
 


