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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, 30.06.2021, ora 1400, în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția primarului municipiului Constanța 
nr. 2907/24.06.2021. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă 
on-line de videoconferință. 
 La ședință participă: 26 de consilieri din 26 de consilieri în funcție, domnul 
primar Vergil Chițac și dna secretar general delegat Viorela-Mirabela Călin. Ședința 
este condusă de dl consilier Costin-Valeriu Avătavului ales președinte de ședință prin 
HCL nr. 180/09.06.2021. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Bună ziua, domule primar, doamnelor și domnilor consilieri! Declar deschisă ședința 
ordinară a Consiliului local din data de 30.06.2021. Dau cuvântul doamnei secretar 
pentru prezență.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat face prezența. 
Dna Irinela Nicolae – consilier local 
Doamna secretar, aș dori să vă informez ceva legat de activitatea noastră următoare. 
Pentru corecta desfășurare a ședinței, nu voi vota pe ordinea de zi principală la 
punctul 25. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Trebuie să precizați și motivul pentru care nu veți vota. 
Dna Irinela Nicolae – consilier local 
Motivul este unul simplu, cel al incompatibilității. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Avem cvorum. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Doamna secretar, vă rog să consemnați și prezența lui Iulian Călin. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cvorumul a fost întrunit. Declar ședința statutară. Voi da cuvântul doamnei secretar 
pentru a face referire la proiectul ordinii de zi. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Anterior adoptării ordinii de zi, vreau să vă aduc la cunoștință faptul că proiectul 
numărul 1 privind depunerea jurământului de către domnul consilier Nicolae 
Constantin se retrage de pe ordinea de zi, întrucânt până la momentul acestei ședințe 
nu ne-a fost comunicată încheierea de către Judecătoria Constanța cu privire la 
validarea mandatului d-lui Nicolae Constantin. Totodată se va retrage proiectul 
numărul 7 privind modificarea anexei 3 și 4 la HCL 383 privind constituirea Comisiilor 
permanente de specialitate ale Consiliului local; se va retrage totodată și proiectul de 
hotărâre privind aprobarea taxelor de vizitare muzeu, de fotografiere si filmare 
pentru Muzeul de Artă Populară Constanța. 
Dl Vergil Chițac – primar 
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Doamna secretar general, dați-mi voie să intervin. Proiectul acesta a fost propus de 
mine la cererea doamnei director Magiru de la Muzeul de Artă Populară, care dorea 
să instituim taxe ce nu mai fuseseră modificate din 2008. Am analizat foarte bine și 
am văzut că aceste taxe trebuie instituite prin Codul fiscal, art. 486, și nu prin Legea 
finanțelor publice, cum a fost până acum, motiv pentru care l-am retras, întrucât în 
baza principiului predictibilității fiscale acesta va trebui introdus la sfârșitul anului în 
sistemul de taxe integral, pe care noi îl aprobăm la începutul fiecărui an, și își va face 
efect începând cu 1 ianuarie 2022. Deci, ăsta este motivul pentru care l-am retras. 
Totodată, am retras de pe ordinea suplimentară, două proiecte privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici la două clădiri pe care dorim să le reabilităm, clădirea 
din Mercur 10 și cea de vis-a-vis de noi, de pe bd. Tomis cărora le-am făcut studii 
DALI, însă din discuțiile pe care le-am avut săptămâna trecută cu doamna Luminița 
Mihailov, director la ADR Brăila care va gestiona POR 2021-2027, s-au identificat 
surse de finanțare pe bani europeni, chiar anul viitor, prin urmare noi va trebui să 
completăm această documentație și cu un audit energetic și după aia o să venim în 
fața dumneavoastră. Ideea este că după acest audit energetic vom face și licitații cu 
clauză suspensivă pentru proiect tehnic și execuție, de așa manieră încât, vă spun 
planul: la începutul anului viitor, ianuarie-februarie să depunem documentele la ADR 
Brăila, ei să le analizeze în două-trei luni de zile, după care să ne finanțeze tot 
programul, inclusiv aceste studii. Deci nu întârziem prea mult și vă rog să fiți de 
acord.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Acestea sunt proiectele care se retrag, voi supune la vot proiectul ordinii de zi.  
Dl Popa Teodor cum votați? 
Dl Popa Teodor – consilier local 
Pentru am votat. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Proiectul a fost adoptat.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul a trecut. Voi supune la vot proiectul cu ordinea suplimentară.  
Dl Cristian Omocea – consilier local 
Eu nu am primit sondajul. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Domnule Omocea, cum votați? 
Dl Cristian Omocea – consilier local 
Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Doamna Garip, cum votați? 
Dna Mirela Garip – consilier local 
Pentru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă rog să faceți înscrieri la cuvânt pentru proiectele de pe ordinea de zi și ordinea de 
zi suplimentară.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, din partea grupului USR, în primul rând 
vreau să anunț că reprezentăm grupul USR Constanța, deci sintagma „USR-PLUS”, 
cel puțin pentru câteva luni de acum încolo poate fi înlocuită cu sintagma „USR 
Constanța” și doresc să mă înscriu la cuvânt la punctele 14 și 30, și bineînteles voi 
interveni la punctele unde trebuie să facem propuneri.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnule președinte, dacă îmi dați voie, eu voi interveni la punctele unde este nevoie 
de propuneri. Vă mulțumesc! 
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Dl Vergil Chițac – primar 
Domnule președinte, dacă pot să anunț că voi avea două amendamente la punctele 
6 și 8. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Mulțumesc, domnule primar. Sigur. Domnule Răsăuțeanu? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule președinte și eu aș vrea să notați că voi avea o intervenție la punctul 8, 19, 
20 și 21, și alte intervenții care vor mai apărea.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Având în vedere că punctul 1 a fost retras, trecem la punctul 2: Aprobarea 
procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 
Constanţa din data de 28.05.2021. Vă rugăm frumos să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28.05.2021 a fost aprobat cu 25 de 
voturi. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la punctul numărul 3: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 
03.06.2021. Vă rugăm să votați. 
Domnul Caragheorghe, cum ați votat? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Cred că am votat pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Domnul Tatu, cum ați votat? 
Dl Gigi Daniel Tatu – consilier local 
Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Doamna Garip? 
Dna Mirela Garip – consilier local 
Pentru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Punctul numărul 3 a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la punctul numărul 4: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 
09.06.2021. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Punctul numărul 4 a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Punctul numărul 5: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.06.2021. Vă rugăm 
să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Punctul numărul 5 a fost aprobat cu 26 de voturi pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la proiectul numărul 6:  Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2021; inițiator, primar – Vergil Chițac.  
Dl Vergil Chițac – primar 
Domnule președinte, stimați colegi, propun modificarea anexelor 1, 2, 2 bis și 3, prin 
redistribuire de credite, astfel: la capitolul 67 – cultura, recreere și religie, se 
diminuează cheltuielile cu bunuri și servicii de la întreținere spații verzi cu suma de 
117 mii lei. La capitolul 70 – locuințe, servicii și dezvoltare publică se majorează titlul 
„cheltuieli de capital” cu suma de 117 mii lei pentru achiziția de echipamente, 
ustensile, utilaje monitorizate termic sau electric, piese de schimb, consumabile și 
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întreținere, necesare pentru întreținerea spațiilor verzi din municipiul Constanța și 2: 
se propune modificarea anexei numărul 3 „lista obiectivelor de investiții, dotări 
independente și utilaje” pentru înscrierea unei poziții noi: achiziția de echipamente, 
ustensile, utilaje monitorizate termic sau electric, piese de schimb, consumabile și 
întreținere necesare pentru lucrările de întreținere spații verzi din municipiul 
Constanța cu suma de 117 mii lei. Când s-a făcut proiectul de buget, nu s-a știut la 
momentul acela că aceste materiale și echipamente pe care trebuie să le cumpărăm 
sunt mijloace fixe, de altfel ele nu sunt mijloace fixe decât dacă suma e mai mare de 
2500 de lei și durata de folosință e mai mare decât un an. Deci, nu s-a putut anticipa 
la momentul aprobării bugetului, iar acum facem rectificarea cuvenită, în sensul în 
care le-am trecut la mijloace fixe, suma a trecut de 117 mii lei și de asemenea le 
regăsim pe lista obiectelor de investiții. Vă mulțumesc! 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Mulțumesc, domnule primar. Supunem la vot amendamentul. 
Domnul Ateș, cum votați? 
Dl Ateș Casimceali – consilier local 
Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Și domnul Omocea, vă rog? 
Dl Cristian Omocea – consilier local 
Am votat pentru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Amendamentul a trecut cu 16 voturi pentru și 9 abțineri. (dl Iulian Călin, d-na Mirela 
Garip, dl Florin Daniel Cocargeanu, dl Dumitru Caragheorghe, d-na Cristiana Popescu, 
dl Romeo Stavăr-Vergea, d-na Cerasela Aura Badea, dl Mihai Ochiuleț, dl Cătălin 
Florin Iacob). 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Rectific: sunt 17 voturi pentru și 9 abțineri. Amendamentul a trecut. Vom supune la 
vot proiectul în întregime cu tot cu amendament. Vă rugăm să votați. 
Dl Cristian Omocea – consilier local 
Nu mi-a apărut sondajul. Votez pentru.  
Dna Irinela Nicolae – consilier local 
Nici nouă nu ne-a apărut sondajul.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nici mie nu mi-a apărut sondajul. Pentru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
25 voturi pentru, 1 abținere (dna Cerasela Badea), proiectul a trecut.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul numărul 7 a fost retras. Trecem la proiectul numărul 8: 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; iniţiator: primar Vergil 
Chițac. Aici avem un amendament. Vă rog, domnule primar. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Mulțumesc, domnule președinte. Se propune modificarea anexei numărul 11 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului 
public și privat din municipiul Constanța, poziția 106 SV08, semănarea gazonului pe 
suprafațe orizontale sau în pantă sub 30%, în sensul că se va modifica prețul unitar 
de 207,68 lei/mp la 154,48 lei/mp întrucât a fost eliminată operațiunea de udare 
manuală cu stropitoarea a straturilor de pământ sau suprafețelor însămânțate sau 
brăzduite. Având în vedere că pentru udatul spațiilor verzi există articol de preț 
separat de SV14 în cadrul operațiunii de semănare a gazonului activitatea de udare 
pentru însămânțare poate fi considerată separat urmând a fi decontată sau încasată 
în baza prețului SV02. Mulțumesc! 
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Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Mulțumesc, domnule primar. Supunem la vot amendamentul. Vă rugăm să votați. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, înainte de a vota amendamentul, voiam să 
am o scurtă intervenție. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Sigur, domnule Răsăuțeanu, vă rog. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Noi vom vota pentru acest proiect cu o observație și anume aceea ca la anexa 3 și 
anexa 4 să se aibă în vedere poziția noastră și anume respectarea legii atunci când 
municipalitatea, executivul, va începe demersul pentru lucrări de reabilitare, 
modernizare sau ce se va întâmpla acolo. Obiecția este cu respectarea legii, pentru 
că acolo există niște active proprietate privată înscrise în cartea funciară și orice 
demolare, orice intervenție pe proprietatea privată trebuie să se întample cu 
respectarea legii. Suntem de acord să transmitem terenul, dar atenție ce face 
executivul pe viitor. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Mulțumim, domnule consilier. Trecem la vot, votăm amendamentul. 
Dl Cristian Omocea – consilier local 
Pentru. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Mie nu mi-a apărut niciun sondaj. Abținere. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Dl Călin Iulian, cum votați? 
Dl Iulian Călin – consilier local 
Abținere. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Dl Cristian Mihăilescu, cum votați? 
Dl Cristian Mihăilescu – consilier local 
Pentru amendament. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Amendamentul a trecut cu 18 voturi pentru și 7 abțineri. (9 abtineri: dl Iulian Călin, 
d-na Mirela Garip, dl Florin Daniel Cocargeanu, dl Dumitru Caragheorghe, d-na 
Cristiana Popescu, dl Romeo Stavăr-Vergea, d-na Cerasela Aura Badea, dl Mihai 
Ochiuleț, dl Cătălin Florin Iacob). 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Mulțumesc. Vom vota proiectul de hotărâre în integralitatea sa cu tot cu 
amendament. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat  
26 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local are o scurtă intervenție asupra înregistrării 
voturilor la amendamentul proiectului numărul 8. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Dl Călin Iulian apare în poll că a votat pentru, dar verbal a spus „abținere”. O să îl 
trecem pe dl Călin Iulian cu abținere și o să fie 9 abțineri. 
Trecem la punctul numărul 9: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, 
Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Doamna Garip, cum votați? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
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Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la proiectul de hotărâre numărul 10: Proiect de hotărâre pentru 
modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu 
program prelungit Mugurel, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă 
rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul numărul 11: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 99/2019 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
203/2018 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. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă 
rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul numărul 13: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
112/2013 privind subvenționarea activității de administrare a campusului 
de unități locative modulare Henri Coandă cu modificările și completările 
ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul numărul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 
colaborare încheiat între UAT Municipiul Constanța și persoanele juridice 
interesate (asociații, fundații, instituții, ong-uri, agenți economici) și a 
Ghidului privind activitatea de întreținere spații verzi, în vederea punerii în 
aplicare a proiectului municipalității constănțene ”Adoptă un spațiu verde!„; 
iniţiator: grup consilieri PNL. Aici vreau să fac o remarcă: la Comisia nr. 2 s-a 
primit aviz negativ. Avem și înscrieri la cuvânt. Vă rog domnule Caragheorghe.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Din capul locului vreau să transmit că proiectul în sine sau principiul de la care se 
pornește este unul corect. Mai mult decât atât, există chiar și reglementări în 
legislația națională care permit astfel de demersuri pentru a fi întreprinse astfel încât 
anumite locații, spații verzi să fie transferate în administrare către societăți 
comerciale, ONG-uri sau alte entități pe care le-ați enumerat și dumneavoastră. Dar, 
mai presus de orice este ca un proiect de hotărâre să fie legal. Iar acest proiect de 
hotărâre în forma în care este prezentat, are dispoziții care vin în contradicție cu 
prevederea legislației naționale și o să fac aici mențiune la Legea nr. 185/2013 art. 
15 lit. b), dar mai mult decât atât, vine în contradicție și cu Regulamentul de 
publicitate locală votat chiar de noi în cadrul consiliului local în urmă cu două sau trei 
luni, unde iarăși sunt dispoziții clare care vin în contradicție cu dispozițiile din cadrul 
acestui regulament. Deci este un regulament cu dispoziții flagrant ilegale, repet, noi 
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suntem de acord cu principiul de la care pornește acest proiect, dar el trebuie 
modificat, dacă nu cumva se poate introduce chiar și o listă în care să se numere 
spațiile care ar putea face obiectul acestui transfer de administrare și, bineînțeles să 
venim cu un nou proiect privind acest regulament.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnule președinte, dacă îmi dați și mie voie să intervin. O singură remarcă aș vrea 
să fac: acest transfer de administrare este o falsă problemă, și doar aș vrea să mai 
spun, în foarte multe alte localități importante din această țară se întâmplă exact 
același lucru, exact cu aceeași denumire. Nu în ultimul rând, ultimul sector de pe listă 
care are același proiect care se numește identic ”Adoptă un spațiu verde”, este chiar 
la sectorul 1, unde este o doamnă primar de la USR.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Faptul că în alte localități se aprobă diverse proiecte de regulament nu înseamnă că 
sunt și legale.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnul Caragheorghe trebuie să știe că acest proiect de hotărâre nu este un 
regulament. Tocmai de aceea și punctul nostru de vedere este că încalcă legea 
națională. Pentru acest proiect trebuie să elaborăm un regulament, care trebuie 
supus dezbaterii decizionale.  
Dl Vergil Chițac – primar 
Eu nu sunt inițiatorul acestui proiect, însă aș vrea să am câteva considerații, înainte 
de a se vota și în funcție de vot și ulterior. Nu este nevoie de un regulament, așa 
cum s-a precizat aici, pentru că regulamentele sunt pentru hotărâri de consiliu local 
care au caracter normativ, atunci când se stabilesc obligații pentru toată lumea. Ori 
aici nu vorbim de obligații care se adresează tuturor. Vorbim de oameni care doresc 
benevol să întrețină spații verzi din municipiul Constanța.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule primar, ați inițiat vreun demers de discuții cu operatorii economici? 
Dl Vergil Chițac – primar 
Nu am inițiat pentru că nu este o obligație. Există inițiative civice, benefice pentru 
orașul acesta. 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
A spus domnul Răsăuțeanu dacă am făcut o discuție cu agenții economici. Acest 
proiect se adresează nu numai agenților economici. Începând de la persoane fizice, 
ONG-uri și oricine în mod voluntar dorește să intre în acest parteneriat, o poate face.  
Dna Mihaela Andrei – consilier local are o scurtă intervenție în legătură cu proiectul 
de hotărâre. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, supun la vot proiectul.  
Dl Cristian Tincu – consilier local are o scurtă intervenție in legătură cu proiectul de 
hotărâre. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Domnul Stavăr, cum votați?  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 10 voturi pentru, 7 împotrivă (dl Dede Perodin, dna Irinela Nicolae, dl Marian 
Octavian Șerbănescu, dl Costin Ioan Răsăuțeanu, dl Liviu Merdinian, dl Cristian 
Mihăilescu, dna Ioana Claudia Dobre) și 9 abțineri (dl Iulian Călin, d-na Mirela Garip, 
dl Florin Daniel Cocargeanu, dl Dumitru Caragheorghe, d-na Cristiana Popescu, dl 
Romeo Stavăr-Vergea, d-na Cerasela Aura Badea, dl Mihai Ochiuleț, dl Cătălin Florin 
Iacob) proiectul nu a fost adoptat. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Vă anunț că în baza art. 291 din Codul administrativ, care dă voie primarului să 
accepte donații de până la 500 mii de lei, considerând că o astfel de prestație este o 
donație, așa cum a făcut primarul din Cluj, îmi asum și voi face o dispoziție de primar 
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prin care , de îndată, acest proiect va intra in vigoare. Și vă dau ocazia tuturor, care 
spuneți că nu e legal, să vă duceți în instanță și să atacați. O să vedeți că veți pierde. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului urbanistic de detaliu – extindere imobil sediu administrativ, str. 
Industrială nr. 2A+2, investitor Iridex Group Salubrizare SRL; iniţiator: 
primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la punctul 16 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind îndreptarea 
erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUZ aprobată prin 
HCL nr. 40/2011; iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul numărul 17: Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii 
«strada Mareșal Ion Antonescu», situată pe raza administrativ – teritorială 
a municipiului Constanța, zona Veterani Constanța Sud – Cumpăna, în 
«strada Comandor Constantin ”Bibi” Costăchescu»; iniţiator: primar Vergil 
Chițac. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la proiectul numărul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului 
de fezabilitate ”Extindere rețea electrică de interes public cartier Veterani – 
sector 1.1, municipiul Constanța” și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți investiției propuse; iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul numărul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii 
municipiului Constanța din asociația Axa de Dezvoltare Brașov-București-
Constanța și anularea plății cotizației anuale aferente; iniţiator: primar 
Vergil Chițac. Avem o intervenție aici. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local face o scurtă prezentare referitoare la 
proiectul propus. 
Dl Vergil Chițac – primar are o scurtă intervenție în legătură cu proiectul de hotărâre. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Supunem la vot proiectul. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 18 de voturi pentru și 8 împotrivă (dl Dede Perodin, dna Irinela Nicolae, dl Cristian 
Tincu, dl Marian Octavian Șerbănescu, dl Costin Ioan Răsăuțeanu, dl Liviu Merdinian, 
dl Cristian Mihăilescu, dna Ioana Claudia Dobre) proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la proiectul 20: Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul 
României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului 
“Port Tomis” din domeniul public al Statului Român și administrarea 
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al 
municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac. Avem o intervenție.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Am un amendament domnule președinte și anume, completarea cu următoarele 
cuvinte: „modernizarea, dotarea și extinderea”. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
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Dacă nu mai sunt alte intervenții, supunem la vot amendamentul domnului 
Răsăuțeanu.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă (dl Iulian Călin, d-na Mirela Garip, dl Florin Daniel 
Cocargeanu, dl Dumitru Caragheorghe, d-na Cristiana Popescu, dl Romeo Stavăr-
Vergea, d-na Cerasela Aura Badea, dl Mihai Ochiuleț, dl Cătălin Florin Iacob) 
amendamentul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vom vota proiectul cu tot cu amendament. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă (dna Mirela Garip) și 8 împotrivă (dl Iulian Călin, dl 
Florin Daniel Cocargeanu, dl Dumitru Caragheorghe, d-na Cristiana Popescu, dl 
Romeo Stavăr-Vergea, d-na Cerasela Aura Badea, dl Mihai Ochiuleț, dl Cătălin Florin 
Iacob) proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la proiectul 21: Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul 
României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului 
“Lac Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român și administrarea 
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului 
Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Același amendament domnule președinte privind completarea cu următoarele 
cuvinte, pe lângă reabilitare: „modernizarea, dotarea și extinderea”. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vom supune la vot amendamentul domnului Răsăuțeanu. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 17 voturi pentru și 9 împotrivă (dl Iulian Călin, d-na Mirela Garip, dl Florin Daniel 
Cocargeanu, dl Dumitru Caragheorghe, d-na Cristiana Popescu, dl Romeo Stavăr-
Vergea, d-na Cerasela Aura Badea, dl Mihai Ochiuleț, dl Cătălin Florin Iacob), 
amendamentul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vom supune la vot proiectul cu tot cu amendament. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 17 voturi pentru, 1 împotrivă (dl Florin Catalin Iacob) și 8 abțineri (dl Iulian Călin, 
d-na Mirela Garip, dl Florin Daniel Cocargeanu, dl Dumitru Caragheorghe, d-na 
Cristiana Popescu, dl Romeo Stavăr-Vergea, d-na Cerasela Aura Badea, dl Mihai 
Ochiuleț) proiectul a fost adoptat. 
Dl Florin Catalin Iacob – consilier local are o scurta intervenție în legătură cu proiectul 
de hotărâre. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local are o scurta intervenție în legătură cu 
proiectul de hotărâre. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la punctul 22: Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul 
României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea 
unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea 
Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0406 Constanța în domeniul public 
al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac. 
Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 9 voturi pentru, 9 voturi împotrivă (dl Dede Perodin, dna Irinela Nicolae, dl Cristian 
Tincu, dl Marian Octavian Șerbănescu, dl Costin Ioan Răsăuțeanu, dl Liviu Merdinian, 
dl Cristian Mihăilescu, dna Ioana Claudia Dobre, dl Mihai Ochiuleț) și 8 abțineri (dl 
Florin Catalin Iacob, dl Iulian Călin, d-na Mirela Garip, dl Florin Daniel Cocargeanu, 



10 
 

dl Dumitru Caragheorghe, d-na Cristiana Popescu, dl Romeo Stavăr-Vergea, d-na 
Cerasela Aura Badea) proiectul nu a trecut. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul 23: Proiect de hotǎrâre privind completarea HCL nr. 179/2021 
privind aprobarea acordului de radiere din evidențele de cadastru și carte 
funciară a dreptului de administrare al Consiliului local al municipiului 
Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077,22 ha din cuvetă 
lac Siutghiol inclusiv luciul de apă aferent; iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă 
rugăm să votați.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de hotărâre numărul 24: Proiect de hotǎrâre privind dezmembrarea și 
ieșirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța str. 
Aristide Karatzali nr. 13 în vederea înscrierii în cartea funciară; iniţiator: 
primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de hotărâre numărul 25: Proiect de hotǎrâre pentru aprobarea 
revocării HCL nr. 371/2019 privind constituirea dreptului de superficie cu 
titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea 
Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic SRL; iniţiator: 
primar Vergil Chițac. Vă reamintesc doamna Nicolae Irinela că nu veți vota la acest 
proiect. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 18 voturi pentru și 7 împotrivă (dl Dede Perodin, dl Cristian Tincu, dl Marian 
Octavian Șerbănescu, dl Costin Ioan Răsăuțeanu, dl Liviu Merdinian, dl Cristian 
Mihăilescu, dna Ioana Claudia Dobre) proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de hotărâre numărul 26: Proiect de hotǎrâre privind completarea 
anexei nr. 6 la HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public 
și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. 
RAJA S.A. Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la punctul numărul 27: Proiect de hotǎrâre privind retragerea dreptului 
de administrare al RAEDPP Constanța asupra imobilului situat în municipiul 
Constanța, str. Jupiter nr. 14; iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să 
votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de hotărâre numărul 28: Proiect de hotǎrâre privind modificarea și 
completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită 
către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în 
municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de hotărâre numărul 29: Proiectul de hotǎrâre privind încetarea 
aplicabilitătii prevederilor art. 1 alin. 4 și art. 4 din HCL nr. 359/2018 privind 
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modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, 
aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea 
RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar 
de stat; iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 17 voturi pentru și 9 abțineri (dl Dede Perodin, dna Irinela Nicolae, dl Cristian 
Tincu, dl Marian Octavian Șerbănescu, dl Costin Ioan Răsăuțeanu, dl Liviu Merdinian, 
dl Cristian Mihăilescu, dna Ioana Claudia Dobre, dna Mirela Garip), proiectul a fost 
adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de hotărâre numărul 30: Proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei nr. 1 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului municipiului Constanța și serviciile publice aflate 
în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările 
ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local  
Trebuie să ne asigurăm că veniturile angajaților administrației publice sunt securizate 
și nu vor fi afectate. Din păcate, acest proiect nu asigură acest lucru. Prevederile 
acestui proiect sunt bazate pe argumente și motivații care sunt ilegale. Astfel, 
proiectul este atacabil în instanță, iar oamenii riscă să piardă venituri viitoare. Acest 
proiect nu este o garanție.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Supunem la vot proiectul. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 17 de voturi pentru, 1 împotrivă (dna Mirela Garip) și 8 abțineri (dl Florin Catalin 
Iacob, dl Iulian Călin, d-na Mirela Garip, dl Florin Daniel Cocargeanu, dl Dumitru 
Caragheorghe, d-na Cristiana Popescu, dl Romeo Stavăr-Vergea, d-na Cerasela Aura 
Badea) proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de hotărâre numărul 31: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară 
Constanța. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul numărul 32 a fost retras, trecem la proiectul numărul 33: Proiect de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța; iniţiator: primar 
Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de numărul 34: Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL 
nr. 323/1999 privind completarea HCL nr. 629/1995 prin care a fost aprobat 
Statutul Municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să 
votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de numărul 35: Proiect de hotărâre privind numirea unui membru 
provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța; 
inițiator: primar Vergil Chițac. Rog liderii de grup să facă propuneri. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local  
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Propunerea noastră pentru o pozitie în CA la CT BUS este domnul Gabriel Ciobanu. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vom supune la vot această propunere.  
Avem 25 de voturi pentru și 1 împotrivă. Vom supune la vot proiectul în integralitatea 
sa cu propunerea Gabriel Ciobanu. Vă rugăm să votați.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu un număr de 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de numărul 36: Proiect de hotărâre privind numirea unor membri 
provizorii în Consiliul de administrație al RAEDPP Constanța; iniţiator: 
primar Vergil Chițac. Aici avem 2 poziții, vă rog să faceți propuneri.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnule președinte, propunerea noastră este domnul Stere Hira. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local  
Propunerea noastră este Petre Adina. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Pentru dl Stere Hira avem 24 voturi pentru, iar pentru dna Adina Petre avem 23 de 
voturi pentru. Vă rugăm să votați proiectul în integralitatea sa. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de numărul 37: Proiect de hotărâre pentru completarea și 
modificarea HCL nr. 74/2021 privind constituirea Comisiei mixte pentru 
elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanta 2021-2031; 
iniţiatori: grupul consilierilor PNL.  
Pentru dl Ionuț Rusu avem 25 de voturi pentru, iar pentru reprezentanții instituțiilor 
avem 25 de voturi pentru. Voi supune la vot proiectul în integralitatea sa cu 
propunerile. Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de numărul 38: Proiect de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului local al municipiului Constanța în calitate de 
consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei 
europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene; iniţiator: 
primar Vergil Chițac. Așteptăm propuneri.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnule președinte, propunerea noastră este domnul Ateș Casimceali. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local  
Din partea USR propunerea noastră este domnul Romeo Stavăr. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Pentru domnul Ateș Casimceali 17 voturi pentru, 8 împotrivă. Pentrul domnul Stavăr, 
11 voturi pentru, 13 împotrivă. Propunerea desemnată va fi domnul Ateș Casimceali. 
Votăm proiectul în integralitate.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 17 de voturi pentru și 9 împotrivă (dl Florin Catalin Iacob, dl Iulian Călin, d-na 
Mirela Garip, dl Florin Daniel Cocargeanu, dl Dumitru Caragheorghe, d-na Cristiana 
Popescu, dl Romeo Stavăr-Vergea, d-na Cerasela Aura Badea, dl Mihai Ochiuleț) 
proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Proiectul de numărul 39: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 
ședință; iniţiator: primar Vergil Chițac. Rog liderii de grup să facă propuneri. 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnule președinte, nu am nicio propunere. 
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Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local  
Propunerea USR este Cătălin Iacob. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt propuneri, să trecem la vot. 
26 de voturi pentru. Vom supune la vot proiectul în integralitate. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Trecem la ordinea suplimentară: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice „Soluție tehnică de interconectare a 
sistemelor video locale ale unităților școlare la dispeceratul poliției locale 
incluzând și documentația tehnico-economică (soluție tehnică/fișe 
tehnice/devize de preț) pentru furnizare și montaj echipamente, servicii și 
lucrări necesare realizării interconectării”. iniţiator: primar Vergil Chițac. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general delegat 
Cu 22 de voturi pentru și 3 voturi împotrivă (dl Cristian Tincu, dl Liviu Merdinian, dl 
Cristian Mihăilescu) proiectul a fost adoptat. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Ordinea de zi și ordinea de zi suplimentară fiind epuizate, declar ședința închisă.  
 
 
      Președinte ședință,                                                  Secretar general delegat, 
Costin-Valeriu AVĂTAVULUI                                             Viorela-Mirabela CĂLIN 
   
 

 
                                                                                Elaborat, 

consilier Iulia-Cristina NENU 
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