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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
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, 09.12.2021, ora 1300, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția primarului municipiului 
Constanța nr. 5951/08.12.2021. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe 
o platformă on-line de videoconferință. 
 La ședință participă: 24 de consilieri din 27 de consilieri în funcție (Andrei 
Mihaela, Arghirescu Adriana, Avătavului Costin-Valeriu, Badea Aura-Cerasela, 
Caragheorghe Dumitru, Casimceali Ateș, Călin Iulian, Cocargeanu Florin-Daniel, 
Constantin Nicolae, Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Merdinian Liviu, Nazîru 
Alexandru-Marian, Ochiuleț Mihai, Popa Teodor, Popescu Cristiana, Răsăuțeanu 
Costin-Ioan, Rusu Ionuț, Stavăr-Vergea Romeo, Șerbănescu Marian-Octavian, Tatu 
Daniel-Gigi, Tincu Cristian), dl primar Vergil Chițac, dna secretar general Viorela-
Mirabela Călin. Ședința este condusă de dl consilier Costin-Valeriu Avătavului ales 
președinte de ședință prin HCL nr. 341/2021. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Declar 
deschisă ședința extraordinară cu convocare de îndată. O voi ruga pe doamna 
secretar să facă prezența.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general face prezența. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
După efectuarea prezenței sunt 24 de consilieri prezenți. Ședința este statutară. 
Trecem la proiectul ordinii de zi. Vom supune la vot proiectul ordinii de zi. Vă rugăm 
să votați. 
Cu 22 de voturi pentru, proiectul ordinii de zi a fost adoptat. Dacă sunt înscrieri la 
cuvânt.  
Dl Vergil Chițac – primar 
Domnule președinte, vreau să mă înscriu la cuvânt. 
Deci, a apărut o urgență în sensul în care unui liceu, Liceul Tehnologic ”Pontica”, am 
înțeles că tabloul de distribuție al energiei electrice a luat foc și avem nevoie urgentă 
de 150 de mii pentru a repara, e o chestie de siguranță până la urma urmei, motiv 
pentru care aș vrea să acceptați următorul amendament care ține tot de rectificarea 
bugetară și anume: se propune modificarea anexelor 2, 2 bis și 5 prin redistribuire 
de credite, astfel: se majorează titlul ”cheltuieli cu bunuri și servicii” cu suma de 150 
mii lei pentru lucrări de reparații instalație electrică din căminul Liceului Tehnologic 
”Pontica”. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Mulțumesc! Vom supune la vot întâi amendamentul și apoi proiectul în întregime cu 
amendament cu tot. Supunem la vot amendamentul domnului primar. Vă rugăm să 
votați. 
Cu 22 de voturi pentru amendamentul a trecut. Vom vota proiectul în integralitatea 
sa cu tot cu amendament. 
Domnul Nicolae Constantin, cum votați? 
Dl Nicolae Constantin – consilier local 
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Pentru.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu 22 de voturi pentru, proiectul a trecut. Trecem la proiectul nr. 2: Proiect de 
hotărâre pentru modificarea HCL nr. 452/2020 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Consiliul de 
administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța.  
Aici o să avem un buletin de vot. Vă rugăm să faceți propuneri.  
Dl Rusu Ionuț – viceprimar 
Grupul Partidului Național Liberal nu are nicio propunere.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Din partea USR, propunerea noastră este doamna Adriana Neculache, expert 
contabil. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu, vom trece la vot.  
Domnul Constantin Nicolae vă rugăm să votați. 
Cu 21 de voturi pentru și 1 împotrivă propunerea a fost adoptată.  
Vom vota proiectul în integralitatea sa. Vă rugăm să votați.  
Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
Ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumesc pentru prezență! 
 
 
 
      Președinte ședință,                                                     Secretar general, 
    Costin-Valeriu Avătavului                                          Viorela-Mirabela CĂLIN 
   
 

 
                                                                                Elaborat, 

consilier Iulia-Cristina NENU 
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