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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, 21.12.2021, ora 1030, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția primarului municipiului 
Constanța nr. 6140/20.12.2021. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe 
o platformă on-line de videoconferință. 
 La ședință participă: 26 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, Garip Mirela, Iacob Florin-
Cătălin, Merdinian Liviu, Mihăilescu Cristian, Nazîru Alexandru-Marian, Nicolae 
Irinela, Omocea Cristian, 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 
Momentan doar domnul Ochiuleț este absent. Sunt 26 de consilieri din 27. Ședința 
este statutară. Proiectul ordinii de zi cuprinde două puncte. Vom vota proiectul ordinii 
de zi, iar apoi dacă este cazul, vom face înscrieri la cuvânt. Vă rugăm să votați 
proiectul ordinii de zi. 
Dna Adriana Arghirescu – consilier local 
Domnule președinte, vă rog, înainte de a vota ordinea de zi aș vrea să îi adresez o 
întrebare doamnei secretar. Convocarea acestei ședințe a fost pe baza art. 134 alin. 
(4) din Codul administrativ. Aș dori să știu care este urgența sau forța majoră a 
acestor două proiecte care au dus la această decizie.  
Dl Vergil Chițac – primar 
Vă spun eu, doamna Arghirescu, care este. Sistemul de termie este pe butuci și este 
de ani de zile. Din păcate, CET-ul nu ne aparține. CET-ul, așa cum știți foarte bine, 
pentru că la un momentdat erați și dumneavoastră în ministerul acela, este în 
subordinea Ministerului Energiei. CET-ul, pentru că este într-o situație de insolvență 
are o relație contractuală foarte dificilă cu furnizorii de gaz. Motiv pentru care, în vară 
când au încheiat contractele de gaz, Romgazul și Transgazul au condiționat un preț 
bun dealtfel, de 296 lei / KWh comparativ cu alte orașe care plătesc 800 lei, au 
condiționat de plata în avans, prin urmare, noi trebuie de fiecare dată, și suntem pe 
exercițiul bugetar al acestui an, să cautăm bani în buget și să dăm CET-ului bani să 
plătească în avans gazul deși, noi facturăm de la populație după 45 de zile de la data 
prestării serviciului, adică după o lună și jumătate-două, după ce am prestat serviciul. 
Prin urmare, până astăzi gazul este plătit, dacă nu le dăm bani astăzi și nu pot plăti 
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în avans, pe lângă faptul că ”fură” de pe conducta Transgazului, vor plăti în loc de 
296 lei la 650 lei KWh și banii ăștia îi vom da din buzunarul constănțenilor. Asta este 
urgența. 
Dna Adriana Arghirescu – consilier local 
Înțeleg că asta face parte din proiectul numărul unu. Și proiectul numărul doi? 
Dl Vergil Chițac – primar 
Proiectul numărul doi ține de rapiditatea lansării unei proceduri de licitație. Deci, 
proiectul tehnic îl aprobăm de așa manieră încât să ridicăm mai repede caietul de 
sarcini pe SICAP. Dacă vreți, puteți să excludeți proiectul doi, dar v-am spus de ce 
din punctul meu de vedere este urgent.  
Dna Adriana Arghirescu – consilier local 
Da, mulțumesc. Bănuiesc că această situație de plată în avans nu este o situație 
nouă, e o practică mai veche a CET-ului.  
Dl Vergil Chițac – primar 
Nu, nu, este din vară. Nu e mai veche.  
Dna Adriana Arghirescu – consilier local 
Deci e mai veche, nu este de acum. De-asta sunt foarte surprinsă că am fost 
convocați la ora 7 seara pentru o ședință de consiliu local la ora 10. În calitate de  
președinte al comisiei juridice nu consider că este o convocare în concordanță cu 
prevederile Codului administrativ.  
Dl Vergil Chițac – primar 
Doamna Arghirescu, nici eu nu consider că trebuie să stau noaptea aici să scormonesc 
tot bugetul, să caut 40 milioane lei, ca să plătim în avans de așa manieră încât să nu 
plătim după aia 80 de lei, și totuși stau. 
Dna Adriana Arghirescu – consilier local 
Mulțumesc. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Mulțumim, supunem la vot proiectul ordinii de zi. Vă rugăm să votați. S-a alăturat și 
domnul Ochiuleț ședinței. Doamna Garip, cum votați? 
Cu 26 de voturi pentru și o abținere (dna Adriana Arghirescu), proiectul ordinii de zi 
a fost aprobat.  
Vă mulțumesc! Trecem la proiectul numărul unu: Proiect de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2021. Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru și o abținere (dna Adriana Arghirescu), proiectul numărul unu 
a trecut.  
Proiectul numărul doi: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
130/2019 privind aprobarea actualizării documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reamenajarea integrată a zonei pietonale din 
centrul istoric al municipiului Constanța – etapa II”. Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru și o abținere (dna Adriana Arghirescu), proiectul numărul doi 
a trecut.  
Domnilor consilieri, domnule primar, declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru 
prezență! 
 
      Președinte ședință,                                                     Secretar general, 
    Costin-Valeriu Avătavului                                          Viorela-Mirabela CĂLIN 
   
 
                                                                                        Elaborat, 

consilier Iulia-Cristina NENU 
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