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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, 11.02.2022, în şedinţa 
extraordinară a Consiliului local al municipiului Constanţa, convocată prin 
Dispoziția nr. 506/07.02.2022 a primarului municipiului Constanța. Ședința se 
desfășoară prin mijloace electronice, pe o platformă online de videoconferință. 

  
 La ședință participă:  27 de consilieri (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, 
Ochiuleț Mihai, Omocea Cristian, Popa Teodor, Popescu Cristiana, Răsăuțeanu 
Costin-Ioan, Rusu Ionuț, Stavăr-Vergea Romeo, Șerbănescu Marian-Octavian, 
Tatu Daniel-Gigi, Tincu Cristian) din 27 de consilieri în funcție,   dl. primar Vergil 
Chițac și d-na secretar general Viorela-Mirabela Călin. Ședința este condusă de 
domnul consilier Mihai Ochiuleț, numit președinte de ședință prin HCL nr. 
494/2021.  

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

Bună ziua, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri! Declar 
deschisă ședința extraordinară a Consiliului local Constanța din 11 
februarie 2022.  

Avem un punct pe ordinea de zi și un punct pe ordinea suplimentară. 
Dau cuvântul doamnei secretar pentru a face prezența.  
 

 D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Bună ziua! O să dau citire listei de prezență pentru ședința extraordinară 
a Consiliului local municipal Constanța din data de 11.02.2022. (se face 
prezența, sunt prezenți 25 de consilieri).  
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

Avem 25 de consilieri prezenți, avem cvorum. Supunem la vot proiectul 
ordinii de zi.  

       Dl. Cristian Omocea – consilier local 
 Bună ziua! Sunt și eu prezent. 
 
       Dl. Gigi-Daniel Tatu – consilier local 
 Bună ziua! Și eu sunt prezent. 

This image cannot currently be displayed.
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Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Deci suntem toți prezenți acum și putem vota. 

 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
27 de voturi pentru. 
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
27 de voturi pentru. Votăm ordinea suplimentară. 
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
27 de voturi pentru ordinea suplimentară. Vă mulțumim! 
În continuare o voi lăsa pe doamna secretar având în vedere că au fost 

depuse mai multe amendamente la hotărârea privind aprobarea bugetului 
municipal pe anul 2022, pe care le va citi în ordinea depunerii acestora. 

 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Bună ziua! La proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal 

pe anul 2022, au fost depuse un număr de 11 amendamente. 
Zece din acestea sunt depuse de grupul consilierilor PNL-USR, iar un 

amendament este depus de PSD și semnat de domnul Dede Perodin. 
Am să le dau citire în ordinea înregistrării și vom supune la vot fiecare 

amendament, iar la final vom supune la vot proiectul în integralitatea lui. 
  
Amendamentul nr. 1 înregistrat sub nr. 2911/11.02.2022. 
Motivația amendamentului este: „Actualizare documentații conform HG 

907/2016 ”Promenada Mării Negre” – vor fi actualizate în vederea construirii 
unei promenade în zona de taluz din dreptul plajei, de la Modern la Pescărie, 
pentru a se asigura un flux de circulație pietonală și pentru bicicliști, cu utilizarea 
unui design structural și detaliat pentru a minimiza impactul asupra mediului. 

Prin urmare: ”Riviera Tomis (documentații conform HG nr. 907/2016)” 
poziția 23, Anexa 3 – Lista de studii, proiecte poziția Cap. 51, se modifică după 
cum urmează: „Se redenumește poziția 23 din Anexa 3– Lista de studii, proiecte 
poziția Cap. 51 astfel: Actualizare documentații conform HG 907/2016 
”Promenada Mării Negre” 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Dragi colegi vă rog să votați! 
Cu 27 de voturi pentru, amendamentul a trecut. 
Doamna secretar va da citire următorului amendament. 
 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 2 înregistrat sub nr. 29259/11.02.2022 
Motivația amendamentului este: „Organizare eveniment Lights on Romania 

– arta modernă este un maglock prin care se pot promova valori culturale într-
un mod eficient, mai ales în rândul tinerei generații care este deschisă pentru 
neobișnuit și pentru noi experiențe. Artiști renumiți din străinătate, cărora li se 
vor alătura artiști autohtoni, vor aduce publicului câteva elemente de artă 
modernă realizată prin instalații de lumină plasate independent sau conectate 
alături de anumite monumente arhitecturale, inițiatori grupul consilierilor PNL-
USR. 
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În proiectul de hotărâre inițial se prevedea: ”Se diminuează cu suma de 
130 mii lei, de la Cap. 70 Anexa 2 și 2 bis Cheltuieli cu bunuri și servicii, iar prin 
amendament se introduce suma de 130 mii lei la cap. 67 Anexa 2, 2 bis și anexa 
4 pentru evenimentul Lights on Romania – Arta modernă. 

Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc!  
Dragi colegi vă rog să votați! 
Cu 27 de voturi pentru, amendamentul numărul 2 a trecut. 
Doamna secretar va da citire următorului amendament, amendamentul 

numărul 3. 
 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule președinte să înțeleg că doamna secretar va citi toate 

amendamentele și amendamentele PSD? 
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

 Le va citi doamna secretar în ordinea în care au fost înregistrate. 
 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 3 înregistrat sub nr. 29255/11.02.2022, al grupului 

consilierilor PNL-USR, motivația acestuia este: Potrivit „Strategiei culturale a 
municipiului Constanța pentru perioada 2021- 2031”, document adoptat de 
către Consiliul local municipal Constanța prin hotărârea nr. 437 din 26.11.2021 
(”Hotărârea pentru aprobarea Strategiei culturale a municipiului Constanța 
pentru perioada 2021-2031”), una dintre liniile prioritare de acțiune în domeniul 
cultural și al vitalizării vieții culturale locale o reprezintă dezvoltarea 
infrastructurii culturale locale. 

Astfel, se propune următorul amendament: se elimină suma de 10 mii lei 
de la Cap. 51 Anexa 2 și 2bis ”Cheltuieli cu bunuri și servicii” și se introduce 
suma de 10 mii lei la Cap. 67 Anexa 2, 2 bis și în anexa 3 ”Lista de studii și 
proiecte pentru Studiu de prefezabilitate pentru realizarea unui Centru Cultural 
în locația Hanul Balcan – str. Ștefan cel Mare nr. 84.” 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc!  
Dragi colegi vă rog să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, amendamentul numărul 3 a trecut. 
Doamna secretar va da citire următorului amendament, amendamentul 

numărul 4. 
 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 4 înregistrat sub nr. 29249/11.02.2022, al grupului 

consilierilor PNL-USR, motivația acestuia este: „Având în vedere mutarea 
Grădiniței nr. 31 într-o clădire reabilitată, care asigură desfășurarea în condiții 
optime a procesului educativ, se propune demolarea actualei clădiri a grădiniței 
și a unei foste săli de sport dezafectată (clădiri vechi de aproximativ 100 de ani) 
și construirea unor terenuri de sport, a unui loc de joacă și dotarea spațiului cu 
echipamente calisthenics”. 
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Astfel, se propune următorul amendament: „Se diminuează cu suma de 1 
mii lei de la Cap. 70 Anexa 2 și 2bis Cheltuieli cu bunuri și servicii” și „Se 
introduce suma de 1 mii lei la Cap. 67 Anexa 2, 2 bis și în Anexa 3 Lista de 
studii și proiecte pentru: Studiu de fezabilitate realizare loc de joacă și terenuri 
de sport în cartierul Palas, zona Grădiniței nr. 31 (str. Bradului).” 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc!  
Dragi colegi vă rog să votați! 
Cu 27 de voturi pentru, amendamentul numărul 4 a trecut. 
Doamna secretar va da citire următorului amendament, amendamentul 

numărul 5. 
 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 5 înregistrat sub nr. 29245/11.02.2022, al grupului 

consilierilor PNL-USR, motivația acestuia este: „Pentru sporirea atractivității 
orașului în extra-sezon, avem în vedere realizarea unui parc tematic  care 
integrează  spectacole, servicii alimentare, comerț cu amănuntul. Parcul tematic 
trebuie să constituie un suport pentru serviciile de turism din Constanța și 
Mamaia.  

Astfel se propune următorul amendament: „Se diminuează cu suma de 1 
mii lei de la Cap. 70 Anexa 2 și 2bis Cheltuieli cu bunuri și servicii” și „Se 
introduce suma de 1 mii lei la Cap. 67 Anexa 2, 2 bis și în Anexa 3 Lista de 
studii și proiecte pentru Concurs internațional de soluții pentru edificarea unui 
Parc Tematic în municipiul Constanța.” 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc!  
Dragi colegi vă rog să votați! 
Cu 27 de voturi pentru, amendamentul numărul 5 a trecut. 
Doamna secretar va da citire următorului amendament, amendamentul 

numărul 6. 
 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 6 înregistrat sub nr. 29240/11.02.2022, al grupului 

consilierilor PNL-USR, motivația acestuia este: „Cartierul Compozitorilor este o 
zonă a Constanței unde se urmărește îmbunătățirea calității vieții cetățenilor 
prin realizarea unei Grădini Publice. În realizarea acestui proiect se va avea în 
vedere achiziția, construcția, montarea elementelor de stuctură și de mobilier: 
alei pietonale, trotuare, piste pentru bicicliști, instalații și echipamente de 
recreere pentru copii, realizarea sistemelor de iluminat și irigații, sisteme de 
suprveghere video și WI-FI, dotare cu mobilier urban. 

Astfel se propune următorul amendament: „Se diminuează suma de 1 mii 
lei de la Cap. 70 Anexa 2și 2 bis Cheltuieli cu bunuri și servicii” și „Se intorduce 
suma de 1 mii lei la Cap. 67 Anexa 2, 2 bis și în Anexa 3 Lista de studii și 
proiecte pentru Studiu de fezabilitate Grădină publică Compozitori” 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc!  
Dragi colegi vă rog să votați! 
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Cu 27 de voturi pentru, amendamentul numărul 6 a trecut. 
Doamna secretar va da citire următorului amendament, amendamentul 

numărul 7. 
 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 7  înregistrat sub nr. 29233/11.02.2022, al grupului 

consilierilor PNL-USR, motivația acestuia este: „Zona Harta Mozaic este situată 
în zona centrală, tranzitată de localnici și turiști. Propunem valorificarea 
urbanistică a zonei Harta Mozaic cu înlocuire chioșc ziare cu machetă cu suport 
din piatră gri-antracit și reconstrucție prin reprezentarea 3D a Cetății Tomis cu 
monumentele ei antice reprezentative și instalare panou de reconstituire 
virtuală a Turnului Măcelarilor.” 

Astfel se propune următorul amendament: „Se diminuează cu suma de 1 
mii lei de la Cap 70 Anexa 2 și 2 bis Cheltuieli cu bunuri și servicii” și „Se 
introduce suma de 1 mii lei de la Cap 67 Anexa 2, 2 bis și în Anexa 3 Lista de 
studii și proiecte pentru: Valorificare urbanistică zona Harta Mozaic cu înlocuire 
chioșc ziare cu machetă cu suport din piatră gri-antracit și propunere de 
reconstrucție, prin reprezentarea 3D, a cetății Tomis cu monumentele ei antice 
reprezentative și instalare panou de reconstituire virtuală a Turnului 
Măcelarilor.” 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc!  
Dragi colegi vă rog să votați! 
Cu 27 de voturi pentru, amendamentul numărul 7 a trecut. 
Doamna secretar va da citire următorului amendament, amendamentul 

numărul 8. 
 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 8 înregistrat sub nr. 29227/11.02.2022, al grupului 

consilierilor PNL-USR, motivația acestuia este: „Arena de tenis era propusă a fi 
construită pe un amplasament în proximitatea stadionului „Gheorghe Hagi”. 
Propunem ca acest amplasament să fie în zona de nord a orașului, între Bd. 
Tomis, Bd. Madrid și calea ferată.” 

Astfel se propune următorul amendament: „Se diminuează cu suma de 1 
mii lei de la Cap. 70 Anexa 2 și 2bis Cheltuieli cu bunuri și servicii.” și „Se 
introduce suma de 1 mii lei de la Cap 67 Anexa 2, 2 bis și în Anexa 3 Lista de 
studii și proiecte pentru: Studiu de prefezabilitate Arenă de tenis – Parc Tomis 
Plus” 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc!  
Dragi colegi vă rog să votați! 
Cu 27 de voturi pentru, amendamentul numărul 8 a trecut. 
Doamna secretar va da citire următorului amendament, amendamentul 

numărul 9. 
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D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 9  înregistrat sub nr. 29223/11.02.2022, al grupului 

consilierilor PNL-USR, motivația acestuia este următoarea: „În vederea 
amenajării unui element de intrare în oraș original (complementar cu eliminarea 
vedetei de coastă), se va avea în vedere punerea în valoare a segmentului de 
Val de o parte și de alta a bulevardului IC Brătianu. Pentru porțiunea de la sud 
de bulevard se va avea în vedere achiziția, construcția, montarea elementelor 
de structură și de mobilier: alei pietonale, trotuare, piste pentru bicicliști; 
instalații și echipamente de recreere pentru copii; realizarea sistemelor de 
iluminat și irigații, sisteme de supraveghere video și WI-FI, dotare cu mobilier 
urban. În proiect e necesară și colaborarea Consiliului Județean.  

Astfel, se propune următorul amendament: „Se diminuează cu suma de 1 
mii lei de la Cap. 70 Anexa 2 și 2bis Cheltuieli cu bunuri și servicii.” și „Se 
introduce suma de 1 mii lei de la Cap 67 Anexa 2, 2 bis și în Anexa 3 Lista de 
studii și proiecte pentru: Studiu de prefezabilitate Parc cu regenerare urbană a 
componentelor patrimoniale (Valul Mare de Pământ) Bd. Brătianu intrare 
Constanța. 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc!  
Dragi colegi vă rog să votați! 
Cu 27 de voturi pentru, amendamentul numărul 9 a trecut. 
Doamna secretar va da citire următorului amendament, amendamentul 

numărul 10. 
 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 10  înregistrat sub nr. 29219/11.02.2022, al grupului 

consilierilor PNL-USR, motivația acestuia este următoarea: „În anul 2021 au fost 
alocate fonduri pentru realizarea expertizei tehnice a clădirii (18 mii lei), iar în 
acest an dorim alocarea de fonduri pentru continuarea lucrărilor și finalizarea 
acestui proiect demarat în 2008 și abandonat pe parcurs.” 

 Astfel se propune următorul amendament: „Se diminuează cu suma de 1 
mii lei de la Cap. 70 Anexa 2 și 2 bis Cheltuieli cu bunuri și servicii.” și „Se 
introduce suma de 1 mii lei de la Cap. 65 Învățământ Anexa 2, 2 bis și în Anexa 
3, Lista de studii și proiecte pentru: DALI – execuție Grădinița „Lumea 
Poveștilor”. 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc!  
Dragi colegi vă rog să votați! 
Cu 27 de voturi pentru, amendamentul numărul 10 a trecut. 
Doamna secretar va da citire următorului amendament, amendamentul 

numărul 11. 
 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 
Amendamentul nr. 11  înregistrat sub nr. 29264/11.02.2022, al grupului 

consilierilor PSD, motivația acestuia este următoarea: „Pentru prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea efectelor temporare și permanente ale situațiilor care 
pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a seniorilor Constanței, 
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grupul consilierilor locali PSD propune redeschiderea, pentru recreere, cu un 
program de activitate pe întregul an calendaristic. 

Astfel se propune următorul amendament: „Se diminuează cu suma de 1 
mii lei de la Cap. 70 Anexa 2 și 2 bis Cheltuieli cu bunuri și servicii.” și „Se 
introduce suma de 1 mii lei la Cap. 68, anexa 2, 2 bis pentru redeschiderea a 
minimum 4 cluburi de recreere și asigurarea continuității activității pe întreaga 
perioadă a anului calendaristic.” 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc!  
Dragi colegi vă rog să votați! 
Cu 27 de voturi pentru, amendamentul numărul 11 a trecut. 
Dacă înainte să supunem la vot proiectul domnul primar dorește să ia 

cuvântul? 
 
Dl. Vergil Chițac – primar 
Vă mulțumesc!  
Proiectul de buget este un proiect foarte important, cred că cel mai 

important pentru orice an calendaristic al primăriei pentru că în proiectul de 
buget, atât la capitolul venituri, cât și la capitolul cheltuieli, reflectă politica 
administrației și, bineînțeles, amendat și de dumneavoastră, oricine e cât de cât 
avizat și se uită pe el își dă seama încotro trebuie să se ducă orașul anul ăsta. 

Fac precizarea, de la bun început, că vorbim de niște cifre virtuale, 
imaginare în momentul de față, adică la capitolul venituri ne propunem și avem 
un nivel de ambiție și cu banii pe care ne propunem să-i colectăm  în partea 
cealaltă îi distribuim pe cheltuieli. 

Câteva observațiuni pentru toți consilierii, ceea ce am spus în mod 
particular pentru consilierii din Comisia buget, în sensul în care, dacă vorbim de 
venituri, veniturile sunt realiste și chiar se bazează pe posibilitățile reale de 
încasare a taxelor și impozitelor. 

Ne bazăm pe gradul de colectare din anul trecut care a fost unul foarte 
mare, a fost de 111 la sută și nu vă mirați că spun asta, anul trecut a existat 
baza legală ca să executăm silit pe cei care sunt rău platnici și i-am cam 
amenințat și le-am trimis scrisori de genul plătiți-vă că, dacă nu, vă executăm 
silit apartamentu,l și au venit să-și plătească datoriile.  

Deci măsura executării silite a prins.  
De asemenea, se poate observa din buget că veniturile proprii cresc cu 

40,5 milioane, în principal datorită creșterii sumelor defalcate din cotele pe 
impozitul pe venitul și mai puțini bani, vreo 7 sau 8 milioane, datorită creșterii 
sumelor colectate ca taxe. De altfel, noi nu am făcut decât ca taxele pe 
proprietate să le majorăm cu rata inflației, dar inflația nu de anul trecut care 
știm cu toții că e mare, dar o vom vedea în primul trimestru, ci din anul 2020 
unde am avut o inflație mică. 

Ce mai rezultă din buget, că veniturile pe fonduri europene, care în anul 
2021 au crescut de la 8 milioane în 2020 la 31,4, le ducem  la 267. Nu este un 
nivel de ambiție prea mare, proiectele sunt în faza de maturizare și vor intra în 
faza de implementare fizică, știut fiind că dintr-un proiect major cam 10-15 la 
sută din cheltuieli înseamnă toată hârțogăraia asta de la început cu tot felul de 
studii, iar restul de 85 la sută substanțial sunt bani care se cheltuiesc în faza de 
implementare fizică. 

De exemplu, luăm cazul școlilor, în momentul de față sunt zece școli, 
unități școlare, nu știu dacă sunt școli generale, adică sunt și școli generale și 
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licee, sunt zece în faza de implementare fizică, se lucrează pur și simplu la ele, 
cincisprezece școli sunt în faza de proiectare, deci după ce terminăm proiectul, 
relativ repede, vom licita execuția lucrărilor și, cu siguranță, anul ăsta vor începe 
lucrările acolo și la încă treisprezece școli care sunt pe programul elen al Uniunii 
Europene prin POR 2021-2027. Ei ne vor face toate studiile, inclusiv DALI-ul, 
vor avea prioritate la finanțare astea treisprezece școli și execuția, adică licităm, 
evident. 

Aș încheia vorbind despre vânzări, cu toate că la capitolul vânzări sunt zero 
lei prevăzuți. Eu am dat o dispoziție la Primărie și i-am rugat pe cei de la 
patrimoniu și RAEDPP să își evalueze foarte bine situația și anumite imobile - 
deopotrivă clădiri sau terenuri - care nu intră în viziunea noastră de dezvoltare 
a orașului și care sunt depreciate. Eu cred că ar trebui să le vindem legal, cu 
licitație. 

Nu mă aștept ca să încasăm mulți bani de acolo, nu ăsta este rostul, dar 
vreau să ieșim din zona asta de ipocrizie în care, din păcate, încă suntem, când 
îi amendăm pe unii oameni că nu au fațadele bine îngrijite sau că terenurile nu 
sunt vara curățate și nu ne amendăm pe noi înșine... Și, avem destule clădiri la 
RAEDPP și destule terenuri care sunt în proprietatea noastră, micuțe așa, și 
habar nu am cum au ajuns în proprietatea noastră așa micuțe, dar sunt, iar 
vara devin depozite ilegale de gunoi, deci aici vom avea niște venituri. Nu facem 
asta ca să ne mărim veniturile neapărat, ci pentru motivul pe care vi l-am spus. 

Una peste alta, bugetul de venituri și, de asemenea, sumele care ne vin de 
la stat din sume defalcate în TVA, subvenții, diferite tipuri de subvenții și fonduri 
europene, este evaluat la circa 250 de milioane de euro. 

 Cât privește cheltuielile aș avea câteva remarci, tot așa, la modul general, 
ca să avem o vedere de ansamblu. Cheltuielile de funcționare au rămas, din 
păcate, foarte mari, sunt de 885 milioane de lei, explicabil oarecum prin explozia 
de prețuri în toate zonele, în contextul în care a crescut foarte mult și s-a 
scumpit energia. 

Dacă adunăm din buget cheltuielile sociale pentru salubritate - deci 
subvenția la salubritate, subvenția la energie termică, facilitățile la transporturi 
- ne duc la 263,6 milioane de lei, deci circa 30 la sută din buget. Un lucru pozitiv 
pe care vreau să îl remarc, cheltuielile pentru învățământ cresc an de an, eu 
cred că e o abordare corectă în sensul în care uitați-vă în 2020 au fost de 5,8 
milioane, vorbesc despre ce este executat, în 2021 au fost de 18,3 milioane, iar 
în 2022, în contextul școlilor care se află în proiectare și în execuție de care v-
am vorbit, o să ajungă la 75,7 milioane.  

Cheltuielile pe capital pentru dezvoltare în anul 2020 au fost de 55 de 
milioane, în 2021 au fost de 75 de milioane și anul acesta, sunt sincer cu 
dumneavoastră, poate nivelul de ambiție e prea mare, 556 de milioane, dar nu 
poate fi prea mare decât dacă ordinea și nivelul la care am gândit noi că 
ajungem cu proiectele pe care le derulăm la sfârșitul anului să fie cumva încetinit 
și atunci nu vor fi banii aceștia, dar eu nu cred. 

Am în vedere, cu o oarecare preocupare, nu neapărat îngrijorare, și trebuie 
să vă spun onest, sunt niște costuri pe care nu le-am reflectat în buget, nu 
există, dar care, în urma unor rectificări, vom vedea, vor trebui introduse. De 
exemplu, există o discuție avansată și o dorință la nivel național, să se 
construiască stadionul „Gheorghe Hagi”. Dacă se va construi stadionul 
„Gheorghe Hagi”, înainte ca să vină constructorul să construiască, noi trebuie 
să dărâmăm ce e acolo, să demolăm stadionul „Gheorghe Hagi” și, așa cum e 
gândit proiectul, e treaba noastră ori din calculele mele de acum, un deviz 
estimativ înseamnă vreo 14 milioane lei. 
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De asemenea, termia pentru lunile noiembrie și decembrie nu e reflectată 
în buget deoarece noi deja am depășit 75 milioane lei, 15 milioane de euro 
valoarea maximă pe care putem să o dăm cu subvenții - fără a intra sub 
incidența legii ajutorului de stat. Lucrăm împreună cu Consiliul concurenței, o 
să modificăm contractul de delegare a serviciilor, o să venim în Consiliul local 
să îl modificăm ca să putem obține ajutor de stat să putem depăși 75 de 
milioane, momentan aici suntem. 

Mai fac două remarci și cu asta închid. 
Se păstrează, din păcate, deficitul structural al bugetului în sensul în care 

veniturile proprii- de 761 de milioane- sunt mai mici decât cheltuielile de 
funcționare - de 885 de milioane. Deci, toți banii pe care îi face Constanța nu 
ne ajung ca să trăim. 

Sigur, avem bani și de la bugetul de stat, dar în special ne bazăm pe banii 
din fonduri europene, care vor veni să finanțeze proiectele. 

Două lucruri vreau să spun. Primul, dacă am fi o societate comercială, 
repet, am avea o mare problemă, cheltuim mai mult decât încasăm, decât 
producem și al doilea este, în mod evident, că singura sursă de dezvoltare a 
orașului Constanța o reprezintă banii europeni, ori noi pe asta trebuie să fim și 
suntem extrem de mobilizați. Atâta tot. Vă stau la dispoziție cu orice întrebare. 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Mulțumim domnule primar, voi întreba liderii de grup dacă doresc să ia 

cuvântul, domnul Caragheorghe? 
 
Dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Da domnule președinte. 
Mulțumesc frumos! 
Referitor la cele spuse de domnul primar, într-adevăr o sursă foarte 

importantă de bani o reprezintă fondurile europene și în acest sens aș dori să 
mă refer cumva la ce a afirmat dânsul în legătură cu o posibilă vânzare de active 
de la RAEDPP. Cred că înainte de orice trebuie făcută o analiză clară a tuturor 
activelor acestei entități, a tuturor clădirilor și, înainte de a se propune vânzarea 
acestora, trebuie căutate soluții de proiecte pentru punerea lor în valoare, 
pentru că se știe este un principiu economic vânzarea unui activ îți aduce niște 
bani pe termen scurt, dar realizarea unui proiect poate să îți aducă beneficii nu 
neapărat în bani dar pentru dezvoltatea comunității mult mai mari în timp deci 
trebuie analizate punct cu punct, fiecare clădire în parte și văzut ce proiecte pot 
fi implementate pentru fiecare. 

Eu, personal, știu câteva clădiri care, cu siguranță, nu se pretează a fi 
vândute și care trebuie puse în valoare și trebuie găsite soluții pentru a fi 
încadrate în cadrul comunității constănțene, pentru a beneficia întreaga 
comunitate și pentru a produce valoare adăugată în timp. 

Aceasta a fost intervenția mea pe acest subiect. 
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Mulțumesc și eu! 
Domnul Rusu? 
 
 
Dl. Ionuț Rusu – consilier local 
Domnul primar a spus tot ce era de spus eu nu mai am nimic de adăugat. 
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Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Mulțumesc! 
Domnul Răsăuțeanu? 
 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
E bine că au fost prinse și aprobate și aceste amendamente, ele în spirit 

au fost depuse și de către noi și e bine că au trecut și aceste rectificări să punem 
bani acolo unde e nevoie. 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Mulțumesc frumos! 
 
Voi supune la vot proiectul în integralitate: „Proiect de hotărâre privind 

aprobarea bugetului local pe anul 2022” inițiator: primar Vergil Chițac 
Au fost 26 de voturi pentru, proiectul a trecut.(dl. Cristian Mihăilescu a 

pierdut semnalul și nu a votat) 
 
Trecem la ordinea de zi suplimentară. 
Avem un singur proiect. 
„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind 

înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța” inițiator: primar Vergil 
Chițac 

Au fost 26 de voturi pentru, proiectul de pe ordinea suplimentară a 
trecut.(dl. Cristian Mihăilescu a pierdut semnalul și nu a votat) 

 
Declar ședința închisă și vă mulțumesc! 
 
 

 

 
        Președinte ședință,                                             Secretar general, 

            Mihai Ochiuleț                                             Viorela-Mirabela Călin 

 

  

 

 

                                                                            Elaborat, 

                                                    consilier superior Corina-Despina Iorgovan 
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