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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, 30.09.2021, ora 1200, în şedinţa ordinară a 
Consiliului local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția primarului 
municipiului Constanța nr. 5057/24.09.2021. 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, domnul 
primar Vergil Chițac și dna secretar general Viorela-Mirabela Călin. Ședința este 
condusă de dl consilier Florin-Cătălin Iacob ales președinte de ședință prin HCL nr. 
212/30.06.2021. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Bună ziua! Declar deschisă ședința de Consiliu local. Am să o rog pe doamna 
secretar să mă ajute cu prezența.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Bună ziua! O să dau citire listei de prezență pentru ședința ordinară din data de 
30.09.2021. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Haideți să votăm proiectul ordinii de zi. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul ordinii de zi a fost aprobat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Trecem la ordine de zi suplimentară. Vot vă rog. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Sunt două ordini de zi suplimentare. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Da vă mulțumesc, prima ordine de zi suplimentară.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi suplimentară numărul 1 a fost aprobată.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Trecem la cea de-a doua. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi suplimentară numărul doi s-a aprobat.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă rog să îmi spuneți la ce subiecte interveniți, liderii de grup. 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Bună ziua. Ionuț Rusu. Voi interveni la 39, la 40, la 41, la 42 și bineînțeles, acolo 
unde este nevoie. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Bună ziua încă o dată, voi interveni la 37, 38 în calup și ori de câte ori va fi nevoie. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Eu voi interveni la punctul numărul 8 de pe ordinea de zi, la punctul numărul 2 și 3 
de pe ordinea suplimentară numărul 1 și la punctul numărul 1 de pe ordinea 
suplimentară numărul 2. 
Dl Vergil Chițac - primar 
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Domnule președinte, dacă îmi dați voie și mie să intervin la ultimul punct de pe 
ordinea suplimentară legat de stabilirea prețului local pentru populație la energia 
termică și v-aș ruga dacă îmi dați voie, înainte de începerea ședinței, un minut să 
spun o idee. Și mă adresez colegilor din Consiliul local. Aud, observ în media, cu 
ocazia, fie a dezbaterilor privind proiectele de hotărâri ale Consiliului local, fie așa 
cum spuneam, în media observ o atitudine a unora ceva de genul „acest proiect nu 
trebuia introdus pe ordinea de zi pentru că deschide o cutie a pandorei sau e un cal 
troian” sau expresii de genul acesta. Vreau să precizez încă o dată, suntem la 
aproape un an de zile de când suntem în formula asta, este obligația mea ca să 
introduc pe ordinea de zi, în conformitate cu ceea ce spune Codul administrativ, 
proiectele de hotărâri, cu excepția cazurilor când subiectele respective sunt interzise 
în mod specific de lege. Cu alte cuvinte, dacă ați văzut și veți mai vedea pe ordinea 
de zi cereri de cumpărare sau PUZ-uri sau cereri de schimbare a destinației, asta 
nu e prentru că așa doresc eu, ci pentru că așa trebuie să îmi exercit funcția. Încă 
o dată, este obligația mea să le introduc. Asta nu înseamnă că sunt de acord cu ele. 
Dar nu se poate altfel. Deci, vă rog, față de subiectul acesta să nu mai avem niciun 
fel de îndoială și nelămuriri de acum încolo. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți o să solicit și eu o intervenție la proiectul 
de pe ordinea de zi numărul 2 suplimentară, și cumva este în legătură cu proiectul 
de la numărul 8.  
Dl Vergil Chițac - primar 
Domnule președinte, din perspectiva asta, pentru că domnul Caragheorghe are 
dreptate, înainte de a aproba bugetul la Constanța Termoficare SRL, ar trebui să 
discutăm întâi ultimul proiect de pe ordinea de zi. Pentru că au legătură unul cu 
altul. Deci, în mod normal vă dați seama că proiectul de buget a fost făcut cu o 
anumită filozofie de taxare și de stabilire a prețului la populație, pe cale de 
consecință, în mod logic, ar trebui prima dată, înainte de proiectul numărul 10 să 
discutăm și să aprobăm prețul local pentru populație și abia după aceea să vorbim 
despre buget.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Eu aș propune ca proiectul de pe ordinea de zi suplimentară numărul doi să fie luat 
în discuție imediat după proiectul numărul 8.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Perfect de acord. Deci prețul la populație să fie discutat imediat după proiecul cu 
numărul 8 de pe proiectul ordinii de zi ordinare.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Da, am înțeles. Primul punct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal 
al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 
31.08.2021. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 26 de voturi pentru, procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 31.08.2021 
a fost aprobat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 2: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 08.09.2021. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 26 de voturi pentru, procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 
08.09.2021 a fost aprobat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 3: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 17.09.2021. Vot vă 
rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
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Cu 26 de voturi pentru, procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 
17.09.2021 a fost aprobat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 4: Informare privind deplasarea externă a domnului 
primar Vergil Chițac la Varna, Bulgaria, în conformitate cu prevederile art. 
225 alin. (4) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Dl Vergil Chițac - primar 
Mulțumesc, domnule președinte. Pe 9 septembrie, la invitația comandantului 
Academiei Navale „Nikola Vaptsarov” din Varna, am fost acolo pentru că ei au 
celebrat 145 de ani de existență de învățământ de marină. Am fost acolo și în 
virtutea unor relații personale pe care le am cu ei, pentru că eu când eram 
comandantul Academiei am pornit aceste relații, dar în special ca primar, din 
perspectiva faptului că vreau să încurajez relațiile inter-academice între Academia 
Navală a Bulgariei și cele două instituții de învățământ de marină din Constanța, 
relații care de-a lungul timpul s-au diversificat și s-au amplificat. Aceasta a fost 
misiunea mea, și m-am întâlnit cu comandantul academiei de acolo, am discutat 
exact care sunt proiectele comune pe care le au atât cu Academia Navală cât și cu 
Universitatea Maritimă din Constanța. Au fost și reprezentanții celor două instituții 
din Constanța, despre care am vorbit. Deci a fost o bună ocazie de a încuraja pe 
mai departe acest parteneriat și de ce nu, a-l extinde. Mulțumesc! 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! Nu avem ce vota, trecem la proiectul numărul 5: Informare 
privind deplasarea externă a domnului primar Vergil Chițac la Salonic, 
Grecia, în conformitate cu prevederile art. 225 alin. (4) din OUG nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare.  
Dl Vergil Chițac - primar 
Mulțumesc, domnule președinte. Nu e niciun secret din faptul că unul dintre 
obiectivele mele a fost sau rămâne în continuare și l-am precizat, să sporim 
dimensiunea internațională a Constanței. Am primit o invitație de la consulul general 
al României la Salonic, să participăm la târgul internațional TIF 2021, un mare târg 
de altfel. Primăria a fost reprezentată acolo, a avut un stand de prezentare. Am fost 
și cu doi oameni de afaceri, în persoana domnului Dușu Ion și a domnului Stere 
Samara. Acolo ne-am întâlnit cu primarul și cu membri din staff-ul său. Constanța 
a semnat în 1988 un protocol de înțelegere cu Salonic, dar nu s-a întâmplat nimic 
în sensul ăsta și îmi doresc foarte mult să revigorăm relațiile cu Salonic. Dacă vreți 
măcar și din perspectiva faptului că suntem orașe-port. A rămas ca la nivel sub noi, 
deja sunt cei care se ocupă de relații internaționale și au format un coelctiv de lucru 
pentru a explora posibilități reale de cooperare și ulterior să ne întâlnim să semnăm 
un document cu acțiuni concrete. Deasemenea, cu cei doi oameni de afaceri am 
avut ocazia să vizitez la Veria, comunitatea aromână de acolo, și Asociația culturală 
aromână din Veria. E impresionant că ne putem înțelege în limba română cu ei. Și 
cam ăsta a fost obiectivul. A participat deasemena RAJA, în persoana directorului 
general, domnul Presură. Dumnealui s-a întâlnit cu compania omologă din zona 
aceea, Salonic, si au semnat un acord de înțelegere și vor coopera pe diferite 
subiecte legate de alimentarea cu apă și serviciile de canalizare. Eu sunt convins că 
vizita a fost de succes și creează premizele unor abordări concrete. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! Proiectul numărul 6: Raport asupra situației gestionării 
bunurilor conform art. 289 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
Dl Vergil Chițac - primar 
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Mulțumesc, domnule președinte. Conform datelor extrase din evidența contabilă a 
primăriei la data de 30 septembrie, bunurile ce alcătuiesc patrimoniul municipiului 
Constanța însumează 11.339.709.608 lei împărțite după cum urmează: bunurile de 
natura activelor fixe aflate în domeniul public al municipiului Constanța totalizează 
4.289.052.437 lei, iar bunurile de natura activelor fixe aflate în domeniul privat al 
municipiului Constanța însumează 7.050.657.171 lei. N-aș vrea să mai citesc natura 
bunurilor, ele au fost prezentate și consilierii au avut ocazia să le vadă. Vă 
mulțumesc! 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Mulțumesc și eu! Trecem la proiectul numărul 7: Proiect de hotărâre pentru 
îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 228/2021 privind 
modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public 
de transport local de persoane către societatea CT BUS S.A. și atribuirea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de 
persoane prin concesiune în municipiul Constanța. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 7 a fost aprobat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Trecem la proiectul numărul 8 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către Societatea 
Termoficare Constanța SRL în municipiul Constanța începând cu data de 
01.09.2021.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Eu o să intervin la final. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
În regulă. O să intervin eu. Având în vedere că punctele 8, 9 și 10 practic vorbesc 
despre tariful la energie termică și modificarea unui articol din contractul de 
delegare care se referă tot la tarif, precum și de aprobare a bugetului de venituri și 
cheltuieli și având în vedere că pe ordinea de zi suplimentară numărul 2 există 
tariful la consumator, adică efectiv legat de subvenția care se acordă populației, 
abonaților la RADET sau la Termoficare, eu aș propune totuși să discutăm înainte 
de orice proiectul de pe ordinea de zi suplimentară ca să știm cum ne raportăm 
vizavi și de tariful de la proiectul numărul 8, adică de la tariful de listă. Acest tarif, 
este un tarif la care s-a ajuns după numeroase analize, expertize externe și s-au 
luat în considerare o serie de pierderi cauzate de rețeaua de distribuție extrem de 
deficitară și ale căror cauze le cunoaștem cu toții, lipsa de investiții flagrante de-a 
lungul ultimilor ani și nepăsarea față de toată această situație și considerăm că nu 
putem să mergem înainte pe aprobarea acestui tarif, deși recunoaștem pertinența 
calculului de la acest moment făcând observația că acest lucru ar fi trebuit să fie 
public și transmis constănțenilor cel puțin cu doi ani în urmă vizavi de acest tarif, 
doar că lucrurile, mizeriile s-au ascuns sub preș până în acest moment și tocmai de 
aceea solicităm să avem proiectul privind subvenția la consumatorul final la vot 
înainte de a trece la debaterea proiectului numărul 8. Mulțumesc frumos! 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnule președinte, dacă îmi dați voie, cred că trebuie dezbătute toate lucrurile, 
aceste puncte într-un mod complex, dar înainte de toate, la punctul 8, practic, toată 
lumea trebuie să înțeleagă că vorbim despre 1034 lei prețul real, prețul actual, 
prețul care include tot ce înseamnă pierderile acestea induse care de ani de zile se 
duc efectiv în pământ, și când spunem că acesti bani se îngroapă în pământ, efectiv, 
la propriu acești bani se duc în pământ, pentru că pierderile acolo se duc și vreau 
să înțelegem că prețul acesta care este în clipa de față propus de 1034 este prețul 
real care de fapt și de drept ar fi trebuit fi spus de foarte multă vreme, și ar fi trebuit 
asumat de administrațiile precedente pentru că nu s-a facut altceva decât s-a 
perpetuat o minciună și un populism, astfel încât în clipa de față, administrația 
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Chițac împreună cu toți consilierii suntem la momentul adevărului, la momentul în 
care este un lucru asumat în fața tuturor constănțenilor, mizeriile nu mai sunt 
ascunse sub preș. Realitatea este în fața noastră, a consilierilor, este în fața 
constănțenilor și suntem oameni responsabili, am fost votați de oameni care au 
nevoie de noi să fim la fel de responsabili și să terminăm definitiv cu minciunile și 
cu populismul. Vă mulțumesc frumos! 
Dl Vergil Chițac - primar 
Am eu o observație tehnică, domnule președinte, legat de propunerea domnului 
Caragheorghe. Nu putem să aprobăm subvenția dacă nu avem tariful. Subvenția se 
raportează la un tarif. Deci prima dată cred că trebuie să vorbim de tarif și după 
aceea să vorbim de subvenție într-adevăr. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule președinte, pot să intervin și eu? 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Da, domnule Răsăuțeanu. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Vă mulțumesc! Am auzit și bineînțeles că mă așteptam să se dea vina pe greaua 
moștenire, pe PSD, PSD e de vină pentru tot, probabil și că temperaturile au scăzut 
acum tot noi suntem de vină. Am auzit de pierderi, am auzit de mizerii. Eu cred că 
pierderea cea mai mare, pe care trebuie să o suportăm noi toți românii și 
constănțenii, este aceea că am fost condamnați să fim guvernați de PNL și USR. Am 
auzit că prețul este cumva constituit din pierderi și așa mai departe, dar nu vorbiți 
despre faptul că prețul la energie, prețul la gaze, prețul la combustibil, a luat-o 
razna și a explodat pe vremea guvernului dumneavoastră. Și vă mai spun ceva. 
Poate nu o să fiți de acord cu mine, dar de ce dumneavoastră, cei de la PNL și cei 
de la USR nu ați fost de acord și nu ați susținut legea PSD privind plafonarea prețului 
la gaze și la energie? Pentru că dacă plafonam așa cum s-a întâmplat în multe țări 
europene, astăzi nu ne mai aflam în situația în care să umflați acest tarif la 1034 
lei. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Mergeți în Parlament, domnul Răsăuțeanu. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule primar, cu tot respectul, am văzut că aveți o relație foarte bună cu actualul 
președinte al PNL, l-ați susținut, mergeți domnule la București și faceți ceva. Nu se 
poate să dați vina pe vechea moștenire. Pe vremea administrației PSD, prețul și 
tariful la populație nu era atât de mare.  
Dl Vergil Chițac – primar 
Ascultați-mă puțin. Faceți niște confuzii de ordin economic. Vă invit la mine în birou 
să discutăm pe tema asta. Nu are domnule nicio legătură creșterea gazelor cu ce 
vorbim noi, cu 1034. Nu are nicio legătură încă. Probabil că va avea în viitor. Noi 
vorbim acum de pierderile care nu au fost contabilizate. Ați avut un preț de referință 
de 598, față de el ați plătit subvenția de la 250 la 598, și eu vă spun că prețul real 
era 1034. Faptul că nu s-a plătit prețul real este că CET-ul este aproape de faliment 
și RADET-ul a intrat în faliment, pentru că CET-ul nu-și poate plăti furnizorii. De ce 
nu își poate plăti furnizorii? Că nu i-ați plătit prețul real, incluzând și aceste 
subvenții. Despre asta e vorba, e simplu.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Povești, domnule primar, povești. Vă doresc succes.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Ok, vă mulțumesc. Deci, vă propun să facem în felul următor: haideți să dezbatem 
și subiectul referitor la subvenția acordată de municipalitate și apoi le votăm pe 
rând, începem cu proiectul numărul 8, după aceea votăm subvenția și următoarele.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
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Atunci, practic, despre asta era vorba. Să dezbatem implicit situația subvenției 
tarifului. Și dacă ne invitați la cuvânt, nu știu care este ordinea. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Aș vrea eu să vorbesc prima dată ceva legat de tarif. Am spus ceva deja, să spunem 
că introducerea a fost deja făcută. Deci, ăsta este prețul real: 1034. Sigur că nu ne 
place. Repet, neplata prețului real a dus CET-ul să acumuleze datorii către Transgaz, 
Romgaz. Gândiți-vă că în momentul de față, după ce au intrat în insolvență, au 87 
de milioane CET-ul, facturi neachitate. Deci datorii curente. Numai către Transgaz 
au 40 de milioane. Către Romgaz - 20 de milioane. Dacă noi nu ne raportăm la 
prețul acesta real, și nu plătim și pierderile, aceste datorii vor crește și la un moment 
dat, unii dintre cei care au creanțe, care sunt furnizori de gaz sau distribuitori de 
gaz sau de apă – RAJA, oricând pot să ceară falimentul CET-ului. Și CET-ul va intra 
în faliment. Dacă CET-ul, producția, intră în faliment, am pus cruce și ne-am luat 
adio de la sistemul centralizat de termoficare al Constanței. Ideea este ca de acum 
încolo, să nu mai acumuleze datorii, și să vedem ușor, ușor cum vom plăti datoriile 
curente către acești furnizori de utilități. Chiar și așa, vreau să vă spun următoarea 
chestiune: în condițiile în care prețul a fost artificial 598 și s-a plătit subvenția de la 
250 la 598, efortul bugetului orașului Constanța a fost de 73 de milioane de lei, în 
2021. Adică 15 milioane de euro. Ca o notă, ca să știți, în mod normal peste 15 
milioane de euro, este interzis printr-o Directivă a Uniunii Europene, care spune că 
este ajutor de stat. Prețul real de 1034 lei, ne duce în situația următoare: dacă am 
accepta o subvenție, adică să nu modificăm subvenția, să nu modificăm prețul local 
la populație, deci dacă am accepta o subvenție de la 250 la 1043, am avea un efort 
bugetar de subvenție de la 73 de milioane la 146. Deci, vă rog să rețineți. Diferența 
este de la 73 milioane la 146. Am avut discuții cu domnul Caragheorghe. Știu, nu 
putem să depășim 15 milioane de euro nici în 2022. Efortul nostru este îndreptat 
spre două zone: 1. Să schimbăm partea de transport a energiei, rețeaua de 
transport și pentru asta semnăm în curând două proiecte de 20 de milioane de euro 
și avem și licitația pentru proiect tehnic și execuție, dar chiar și așa nu se pot face 
astea în ianuarie, februarie, martie. Deci, lunile astea va trebui să plătim pierderile 
reale, dar măcar să diminuăm pierderile și inclusiv subvenția pentru ultima parte a 
anului 2022, urmând ca diferența până la 15 milioane care va mai rămâne să o 
rostogolim pe 2023. Înțelegeți că efortul bugetar este extrem, extrem de mare. Și 
vă mai spun ceva: anul viitor vin marile proiecte care trebuie co-finanțate. Vin 
proiectele pe marile bulevarde care le-am început, le-am semnat și o să înceapă, 
unul a început și încep și celelalte două. Apropo, o să semnăm și, deși am fost 
contestați și am câștigat în instanță, și o să semnăm și 1 Mai, care înseamnă 6 
milioane de euro. Mă gândesc foarte serios, am adjudecat acum studiul de 
fezabilitate și proiectul tehnic pentru spitalul municipal pe care vrem să-l facem și 
care, dacă va fi gata SF-ul la 15 decembrie, va fi introdus pe PNRR. Este un proiect 
de 6 milioane de euro. Deasemenea, anul viitor se vor deschide POR-urile pe toate 
proiectele pe PNRR, și pe noul exercițiu bugetar pe 2021-2027. Știți că lucrăm la 
studii pe care le plătim pentru ca aceste proiecte să fie mature. Dacă nu suntem 
conștienți, dacă nu suntem responsabili, vom ajunge să nu mai putem plăti aceste 
eforturi, care de fapt sunt spre capital, spre dezvoltarea orașului prin proiecte. Nu 
putem pe de-o parte să ducem atâta către, deși am toată înțelegerea pentru 
cetățeni, pentru că uitați-vă, propunerea mea și intrăm pe amândouă, propunerea 
mea este ca la 250 se ajunge la 300. Păi realitatea este următoarea: că noi 
subvenționăm de la 300 până la 1034, care înseamnă 734 lei, iar pe cetățean, deși 
repet, am toată compasiunea pentru ei, îl ducem la un efort de 50 lei pe gigacalorie. 
Și vă mai spun ceva, ca să știți, că sunt studii, eu mă uit pe cifre când iau decizii, 
nu sunt emoțional, consumul mediu al unui apartament cu două camere în 
Constanța pe luna februarie este de o gigacalorie. Deci dacă până acum plătea 
cetățeanul pe luna februarie 250 lei, acuma o să plătească 300, dar noi preluăm 
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750 lei rest. Este un efort colosal. Eu înțeleg că nu putem crește, și e de înțeles, 
populația nu poate să suporte, dar domnule să fim și responsabili, să ne gândim și 
la viitorul orașului. Cam atât am avut spus și vă stau la dispoziție cu orice fel de 
întrebare. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! Domnul Caragheorghe.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnul primar a spus mai multe adevăruri în discursul dânsului. O să fac referire 
la două. Pe de-o parte, a subliniat faptul că acest tarif de listă de 1034 lei nu include 
creșterile utilităților din piață, că sunt alți factori care au dus la acest tarif de 1034 
lei, factori pe care îi recunoaștem, știm de ce s-a ajuns acolo, am aflat și noi și nu 
este bine că se întâmplă lucrul acesta, dar asta este realitatea. Pe de altă parte, 
câtă vreme această influență a creșterilor de prețuri nu se găsește în 1034 lei, nu 
înțelegem de ce această influență de creștere trebuie să existe asupra tarifului la 
consumator. Deci, de ce ar trebui să crească tariful gigacaloriei de la 250 la 300 lei 
la consumator câtă vreme acest consumator final al RADET-ului sau Termoficare 
are probleme sau nemulțumiri vădite vizavi de problemele rețelei RADET, rămâne 
fără apă caldă, rămâne cu caloriferele înghețate din cauza la foarte multe probleme 
în sistem, deci sunt foarte multe probleme pentru care el iată trebuie să suporte o 
creștere de 50 lei. Deci vorbim despre o subvenție de la 300 lei la 1034 lei, de 734 
lei și nu putem să creștem această subvenție cu încă 50 lei, să o facem la 784 lei. 
Iată ducem o creștere asupra consumatorul final, o chestie care nu este normală în 
acest moment. Mai mult decât atât, un alt adevăr pe care l-a spus domnul primar 
este acela că aceste subvenții sunt acordate în limita unui plafon și altfel spus ceea 
ce nu se poate acoperi într-un an din acest plafon se rostogolește. Mai mult decât 
atât, se rostogolesc aceste subvenții în anii următori, dar în același timp odată cu 
aceste investiții care se vor face în rețeaua RADET pe fonduri europene, este evident 
că se poate lua în calcul că recepțiile unor lucrări vor fi mai rapide și atunci tariful 
de la an la an va scade, inclusiv subvenția va scădea. Deci, aceste premise fiind 
realizate, inclusiv acest bulgăre de subvenție acordat de la o perioadă la alta va 
scădea, și vom putea suporta tariful acesta de 250 de lei până când la momentul în 
care investițiile în rețeaua de distribuție vor fi realizate și vom avea un tarif în 
limitele acceptabilului la nivel local și național. Iată de ce, noi spunem că subvenția 
la populație trebuie să rămână așa cum a fost ea la tariful de 250 lei la gospodăriile 
racordate la RADET și nu trebuie să crească la 300 lei. Este o creștere de 50 lei care 
nu are niciun sens câtă vreme tariful de 1034 lei, nu conține creșterile la utilități. 
Chestie pe care a spus-o chiar domnul primar. Mulțumesc! 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Mulțumesc și eu! 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule președinte, am auzit așa o pledoarie mai devreme, cum domnul primar își 
făcea campanie electorală, se lăuda cu proiectele muncite și depuse de 
administrația PSD și pe domnul Caragheorghe cum e extraordinar așa de afectat de 
ce se întamplă cu prețul local pe care trebuie să-l plătească consumatorul casnic. 
Vă propun să intrăm în ordinea de zi și să votăm conform ordinii de zi suplimentare 
prețul la tariful pentru consumatorul casnic la sfârșit.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vom vota proiectul numărul 8 și apoi vom trece la subvenționare. Să votăm 
proiectul numărul 8. Vă mulțumesc!  
Doamna Garip, cum votați? 
Dna Mirela Garip – consilier local 
Mă abțin.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
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Cu 11 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (Dede Perodin, Liviu Merdinian, Marian-
Octavian Șerbănescu, Costin-Ioan Răsăuțeanu, Cristian Mihăilescu, Cristian Tincu, 
Claudia-Ioana Dobre, Irinela Nicolae) și 7 abțineri (Dumitru Caragheorghe, Cristiana 
Popescu, Mihai Ochiuleț, Florin-Daniel Cocargeanu, Florin-Cătălin Iacob, Aura-
Cerasela Badea, Mirela Garip) proiectul nu a fost adoptat. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Bun, deci înțeleg că prețul rămâne 598. Gata. Ne luăm adio. În prag de sezon rece, 
Termoficare întră în faliment. Vă spun de pe acum. 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnule președinte, dacă îmi dați voie să intervin și eu. Se pare că nu se întâmplă 
altceva decât se rostogolește o minciună care s-a rostogolit timp de peste 20 de ani 
și populismul iresponsabil care se întamplă acum mie îmi dă de gândit, de fapt și 
de drept, cine are grijă de constănțeni. Pentru că minciunile care văd că se 
perpetuează nu au făcut altceva decât să se ajungă în momentul acesta, momentul 
0, în care realitatea bate cu mult ceea ce poate imaginația mea să gândească. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Stimați colegi, eu vreau să vă spun așa și închid subiectul: în momentul de față eu 
sunt convins că CET-ul întră în faliment. Doi: populismul în Constanța de 30 de ani 
și exacerbat în ultimii 20 de ani a făcut mai rău decât comunismul. Și trei: eu constat 
că în Consiliul local, ca primar, nu ca lider politic că nu sunt, nu mai există 
majoritate. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
O scurtă intervenție vă rog, domnule președinte. Consider că trebuie să găsim 
înțelegere, să fim receptivi la propunerile partenerilor și să găsim soluțiile cele mai 
bune pe care să le trecem în așa fel încât constănțenii să beneficieze de soluțiile 
cele mai bune. Deci, totul se poate rezolva fără niciun fel de problemă. Trebuie doar 
să discutăm, să dialogăm și să avem proiectele puse pe hârtie la final așa cum le 
agreem. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Păi nu ați avut timp să le discutați în coaliție? 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Mulțumesc frumos! 
Trecem la proiectul 1 de pe ordinea de zi suplimentară. Ordinea doi. Proiect de 
hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei 
termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL și a 
subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021-
31.03.2022, în municipiul Constanța. Intervenții, vă rog. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Cumva, nu putem vota acest proiect, în acest moment, pentru că se referă la 
subvenția față de un tarif care nu este aprobat.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule președinte, eu aș dori să am o intervenție aici. Cu toate că trebuia să 
trecem prin ordinea de zi. Dar nicio problemă. La proiectul cu numărul 26, respectiv 
cu numărul 27, se vine cu un plan anual de evoluție al tarifelor. Planul asta de 
evoluție al tarifelor e necesar pentru a se depune alături de întreaga documentație 
să accesăm banii europeni ca să modernizăm sistemul de termoficare și 
infrastructura subterană, și în planul ăsta acolo, sunt stabilite niște tarife maximale 
pe lege pentru că sunt niște calcule, se ia în considerare un venit minim pe 
gospodărire atunci când gândești niște tarife, pentru că nu poți să pui în cârca 
oamenilor niște tarife doar pentru că, nu știu, statul nu și-a făcut treaba. Sunt niște 
procente unde noi trebuie să ne încadrăm ca și plan tarifar și aveți în ședința de 
astăzi, se vine cu cele două proiecte de hotărâre, iar pentru anul 2022 se stabilește 
ca prețul la consumator la gigacalorie sa fie de maxim 268 de lei. Și eu vă întreb, 
domnule primar, dragi colegi din PNL, din USR, cum veți aproba un preț din tarif la 
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consumator de 300 lei, acum înțeleg că v-ați sucit, când există acest plan tarifar 
care te obligă cumva să accepți un plafon maximal. Deci, ori respectăm planul 
tarifar, ori facem ce vrem. Pentru că dacă noi nu respectăm planul tarifar și vrem 
să creștem prețul local de facturare trebuie să fie suportabil de cetățean. Așa spune 
și planul ăsta, studiul făcut de niște experți. Iar în cazul în care vrem să depășim 
acel preț de 268 pentru 2022, nu mai vorbesc de 2023/2024, primăria, executivul, 
trebuie să vină cu măsuri și să gândească o politică, niște măsuri de sprijin în funcție 
de venitul fiecărei familii. Sunt curios să văd cum veți vota dumneavoastră cei din 
PNL și USR acest plan tarifar și cum veți justifica aceste majorări. Mulțumesc! 
Dl Vergil Chițac – primar 
Deci, domnule Răsăuțeanu, aici noi nu vorbim de subvenție în funcție, din păcate, 
deși dumneavoastră fiind social-democrat așa trebuia să faceți dar nu ați făcut, nu 
vorbim de subvenție în funcție de venituri. Din păcate vorbim de subvenție pentru 
toată lumea, și pentru ăla care are nevoie și pentru ăla care are Mercedes în fața 
blocului.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Păi domnul primar, dacă nu știți, îmi cer scuze, în ordinea de zi aveți două planuri 
de evoluție a unor tarife și acolo vă asumați dumneavoastră că sunteți inițiator că 
tariful pentru 2022, va fi maxim de 268.  
Dl Vergil Chițac – primar 
Nu, nu. Ăla e un tarif minimal, domnule Răsăuțeanu. Aia este o analiză cost-
beneficiu. Acela este un tarif minimal făcut pentru că orice studiu de tipul acesta, 
studiu de fezabilitate are o analiză cost-beneficiu. Faptul că noi ne ducem la 300, 
nu e nimic rău din perspectiva acestor proiecte, din contră aș putea spune. Dar 
repet încă o dată. Populația, cetățeanul, un apartament cu două nu suportă decât 
50 de lei. Vă rog să reținem lucrul acesta. Că sigur, putem avea așa discursuri care 
mai de care mai fulminante și mai populiste. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnul primar, nu vă blocați în replica asta cu populismul. Haideți să fim corecți. 
Haideți să plecăm de la acel studiu făcut de experți, în baza veniturilor pe cap de 
familie, în funcție de cum crește salariul/venitul, bine acum în perioada asta nu prea 
au mai crescut salariile, nici pensiile, le-ați blocat pe toate, dar haideți să ne 
incadrăm măcar în acel plafon care încă o dată este maximal. Și de acolo, de la 
plafonul ăla, dumneavoastră ca primar de dreapta, știu că nu vă veți gândi să dați 
subvenție oamenilor să plătească mai puțin, dar să știți că puteți implementa niște 
măsuri progresive pentru cei care au venituri mici, să plătească mai puțin de atât. 
Ori dumneavoastră nu știți ce proiecte aveți pe ordinea de zi și acele tarife maximale 
în care trebuie să ne încadrăm și pe care ni le asumăm prin vot   
Dl Vergil Chițac – primar 
Faceți niște confuzii doctrinare teribile, pe care ar trebui să nu le faceți. Ce legătură 
are primarul de dreapta cu abordarea socială? Adică un primar de dreapta nu poate 
să aibă o abordare socială?     
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Vă gândiți doar la cifre. Haideți să ne gândim și la oameni, nu numai la cifre. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc, domnule Răsăuțeanu.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnul Răsăuțeanu, dacă vă gândeați doar la oameni așa cum spuneți, nu 
ascundeați timp de 20 de ani toată mizeria sub preș și mai important decât orice 
puneați mâna și făceați treabă și schimbați țevile astea, astfel încât banii să nu se 
mai ducă în pământ. Sunt atât de simple lucrurile pe care trebuia să le faceți și nu 
le-ați făcut. Ați mințit non-stop că veți face, veți face, veți face și n-ați făcut. De aia 
suntem astăzi aici. Nu, aceste lucruri nu s-au întâmplat peste noapte, aceste lucruri 
le-ați știut în fiecare zi, ați știut ce le faceți constănțenilor în fiecare zi, v-ați uitat la 
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ei, le-ați zâmbit, le-ați strâns mâna, știind că de fapt sunt în situația în care sunt. 
I-ați mințit pe constănțeni în față și știți ce? Continuați să o faceți în continuare.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc domnule Rusu. Domnule Răsăuțeanu, vă mulțumesc. Domnule 
Caragheorghe, ultima intervenție pe subiect. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Domnule Răsăuțeanu, în 2019 ați luat cu titlu oneros toată tubulatura de transport. 
Suntem în 2021. Are pierderi de 37 de gigacalorii dintr-o sută, și n-ați făcut nimic 
până acum. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Nu sunteți dumneavoastră de un an la primărie? Faceți dumneavoastră, continuați 
proiectul.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! Domnul Caragheorghe, ultima intervenție pe subiect.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Proiectele 8, 9 și 10 în acest moment nu au cum să fie votate pentru că sunt în 
legătură cu această situație prin care am trecut, de fapt scuze, proiectele 9 și 10 
inclusiv proiectul de subvenție practic, deci nu proiectul 8, proiectul 8 a fost votat 
și a picat. Și atunci noi facem invitație la dialog, să rezolvăm această problemă și 
să venim pe masă cu o nouă ședință extraordinară cu o ordine de zi în care să avem 
aceste proiecte și să rezolvăm situația.  
Dl Cristian Tincu – consilier local 
Cred că inițiatorul proiectului trebuie să le scoată de pe ordinea de zi.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Ok, eu doar am atras atenția, știu foarte bine acest lucru, am atras atenția asupra 
acestui aspect. Mulțumesc frumos! 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumim! Domnule Chițac, decizia este a dumneavoastră. Le scoateți de pe 
ordinea de zi sau le votăm? 
Dl Vergil Chițac – primar 
Domnule președinte, nu pot să le scot de pe ordinea de zi. Asta e. Va trebui să ne 
gândim, și cu asta chiar închid povestea asta, ce facem cu cei 55.000 de mii de 
consumatori, pentru că CET-ul va intra în faliment. Să vedem cât ne costă și cum 
ne asigurăm căldura peste iarnă. Eu nu le scot de pe ordinea de zi, vă rog să votați.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnii consilieri de la USR, trebuie urgent să vă înțelegeți în coaliție. Nu puteți să 
nu votați niște proiecte, trebuie să vă asumați, că sunteți la putere acolo, aveți 
viceprimar, sunteți cu salarii. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc, domnule Răsăuțeanu. Supun la vot proiectul.  
Domnule Iulian Călin, cum votați? 
Dl Iulian Călin – consilier local 
Am votat, abținere.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 10 voturi pentru, 9 împotrivă (Dede Perodin, Dumitru Caragheorghe, Liviu 
Merdinian, Marian-Octavian Șerbănescu, Costin-Ioan Răsăuțeanu, Cristian 
Mihăilescu, Cristian Tincu, Claudia-Ioana Dobre, Irinela Nicolae) și 7 abțineri 
(Cristiana Popescu, Mihai Ochiuleț, Mirela Garip, Florin-Daniel Cocargeanu, Florin-
Cătălin Iacob, Cerasela-Aura Badea, Iulian Călin) proiectul numărul 1 de pe ordinea 
suplimentară numărul 2, nu a fost aprobat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
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Vă mulțumesc, trecem la proiectul 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 
privind modificarea art. 7.5 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului 
Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/26.02.2021. 
Comisia numărul 5 – aviz negativ. Vot vă rog.  
Dl Iulian Călin – consilier local 
Cred că nu mi-a apărut sondajul, dar votez abținere.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Doamna Arghirescu și domnul Nazîru.  
Dna Adriana Arghirescu – consilier local 
Pentru.  
Dl Alexandru-Marian Nazîru – consilier local 
Am votat pentru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 11 voturi pentru, 8 împotrivă (Dede Perodin, Liviu Merdinian, Marian-Octavian 
Șerbănescu, Costin-Ioan Răsăuțeanu, Cristian Mihăilescu, Cristian Tincu, Claudia-
Ioana Dobre, Irinela Nicolae) și 7 abțineri (Dumitru Caragheorghe, Cristiana 
Popescu, Mihai Ochiuleț, Mirela Garip, Florin-Daniel Cocargeanu, Florin-Cătălin 
Iacob, Cerasela-Aura Badea, Iulian Călin) proiectul numărul 9, nu a fost aprobat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța SRL. 
Comisia numărul 1 – aviz negativ. Vot vă rog. 
Domnul Călin, cum votați? 
Dl Iulian Călin – consilier local 
Iar n-am primit. Abținere. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 17 voturi pentru și 9 abțineri (Dumitru Caragheorghe, Cristiana Popescu, Mihai 
Ochiuleț, Marian Șerbănescu, Mirela Garip, Florin-Daniel Cocargeanu, Florin-Cătălin 
Iacob, Cerasela-Aura Badea, Iulian Călin), proiectul a fost adoptat. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Deci, s-a adoptat un buget de venituri și cheltuieli care ține cont de niște lucruri de 
la proiectele anterioare, care nu au fost aprobate. Foare tare! 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Trecem și la proiectul numărul 11, dacă nu sunt intervenții la replica domnului 
Caragheorghe: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL 
nr. 4/2021 privind aprobarea înființării Societății Termoficare Constanța 
SRL în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și 
furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată 
cu energie termică în municipiul Constanța. Nu avem intervenții, să trecem la 
vot.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi pentru, proiectul numărul 11 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Trecem și la proiectul numărul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 
nr. 145/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială 
nr. 23, Constantin Brâncoveanu, Constanţa”. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi pentru, proiectul numărul 12 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 13: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 
457/2018 privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța la 
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Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de trasport 
rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 
vehiculele electrice în municipiile reședințe de județ. Vot vă rog.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi pentru, proiectul numărul 13 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 14: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL 
nr. 391/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul 
Constanța”, cu modificările și completările ulterioare. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi pentru, proiectul numărul 14 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 15: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL 
nr. 392/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul 
Constanța”, cu modificările și completările ulterioare. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi pentru, proiectul numărul 15 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 16: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL 
nr. 393/2017 privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, 
municipiul Constanța”, cu modificările și completările ulterioare. Vot vă rog. 
Domnul Rusu, cum votați? Domnul Rusu, ne auziți? 
Dl Ionuț Rusu - viceprimar 
Nu plecase votul. Am votat pentru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 17: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL 
nr. 395/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 
dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și 
modernizarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța’’, cu 
modificările și completările ulterioare. Vot vă rog. 
Doamna Badea, cum votați? Doamna Badea, ne auziți? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 25 voturi, proiectul numărul 17 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 18: Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL 
nr. 396/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 
dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și 
modernizarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu 
modificările și completările ulterioare. Vot vă rog. 
Aici avem un amendament din partea domnului primar și îi va da citire doamna 
secretar. Mulțumesc. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
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Vă mulțumesc. În proiectul de hotărâre de Consiliu local corespunzător anexei 
numărul 1, în devizul general actualizat, valorile s-au structurat astfel: bugetul de 
stat – 6322548,10 lei cu TVA, și de la bugetul local 161867,92 lei cu TVA. Prin 
prezentul amendament se stabilește valoarea corectată față de proiectul de 
hotărâre corespunzător anexei 1, respectiv în devizul general actualizat și peste tot 
unde se regăsesc aceste valori, bugetul de stat – 6319745,10 lei cu TVA și bugetul 
local – 164670,92 lei cu TVA. Diferenta de 2803 lei transferată de la bugetul de stat 
la bugetul local se regăsește în structura devizului general actualizat conform 
hotărârii 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor proiectelor de investiții 
finanțate din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare, la coloana 
„bugetul local” din capitolul 3.5.4 - „Documentații tehnice necesare în vederea 
obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor”. Cheltuiala de 2803 lei s-a efectuat 
pentru obținerea autorizației de construire în baza certificatului de urbanism 
2641/29.07.2019, pentru obținerea avizului de mediu și avizul Direcției pentru 
cultură. Valoarea din devizul general actualizat anexa 1, coloana 16, 
corespunzătoare capitolului 3.54, de 5763,72 lei va fi împărțită astfel: în coloana 
17 la „bugetul de stat” valoarea de 2960,72 lei și în coloana 18 la „bugetul local” 
valoarea de 2803 lei. Domnul primar, în calitate de inițiator al proiectului de 
hotărâre, propune ca amendament modificarea sumelor în structura prezentată 
astfel: bugetul de stat – 6319745,10 lei cu TVA din care construcții montaj – 
4471220, 88 lei cu TVA și buget local – 164670,92 lei cu TVA din care construcții și 
montaj – 0 lei. Mulțumesc! 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vot pe amendament vă rog.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 25 de voturi pentru și o abținere (Liviu Merdinian), amendamentul la proiectul 
de hotărâre numărul 18 a fost adoptat.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 18 în integralitate să îl votăm. Mulțumesc.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 18 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
19. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 397/2017 
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare 
locală pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea Creșei 
nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și 
completările ulterioare. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi, proiectul numărul 19 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 232/2018 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a  
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare sală de 
tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu 
modificările și completările ulterioare. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi, proiectul numărul 20 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 233/2018 
privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se 
finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare 
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locală pentru obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, 
supraînălțare și modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul 
Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu modificările și completările 
ulterioare. Vot vă rog. 
Domnul Tatu, um votați? 
Dl Gigi-Daniel Tatu – consilier local 
Pentru votez. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi, proiectul numărul 21 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 24/2016 
privind  aprobarea Programului „RESPECT”. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi, proiectul numărul 22 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
23. Proiect de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice, faza 
studiu de prefezabilitate pentru ”AMENAJARE PARCURI URBANE PUBLICE 
NOI DE MARI DIMENSIUNI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA (unul de CCA 40-
50 HA și unul de CCA 20 HA) în vederea extinderii suprafețelor de spații 
verzi din municipiul Constanța, protejarea și gestionarea durabilă a 
acestora, în scopul creșterii standardelor de viață ale constănțenilor și al 
conformării la obligația de a asigura suprafața minimă de spațiu verde 
/locuitor”. Nu avem intervenții. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi, proiectul numărul 23 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării Regiei Autonome 
Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța în societate cu 
răspundere limitată funcționând în baza Legii nr. 31/1990 a societaților. 
Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi, proiectul numărul 24 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
25. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65/2011 
privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în 
municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campus Henri 
Coandă - str. Ștefaniță Vodă”, cu modificările și completările ulterioare. Vot 
vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 voturi, proiectul numărul 25 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
26. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 131/2021 pentru 
aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, corespunzător 
documentațiilor tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate 
„Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din 
municipiul Constanța etapa 1, revizia 2”  și Studiu de Fezabilitate 
„Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din 
municipiul Constanța etapa 2, revizia 1” pentru perioada 2021-2040. La 
Comisia 5 avem aviz negativ.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 24 voturi pentru și 2 abțineri (Marian-Octavian Șerbănescu, Cristian Mihăilescu), 
proiectul numărul 26 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
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27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de evoluție al 
tarifelor, corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate 
Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a 
energiei termice din municipiul Constanța etapa 2, revizia 1” pentru 
perioada 2021-2040. Aviz negativ- Comisia numărul 5. 
Doamna Garip, domnul Răsăuțeanu și domnul Ochiuleț. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Pentru. 
Dl Mihai Ochiuleț – consilier local 
Pentru. 
Dna Mirela Garip – consilier local 
Pentru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 25 de voturi pentru și o abținere (Marian-Octavian Șerbănescu), proiectul 
numărul 27 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 28: Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 39/2009 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Construire 2 imobile: 
2S+P+2E+T – parcare și 2S +P+8-10E- Birouri și Parcare, bd. Tomis, zona 
bl. TAV4, teren în suprafață totală de 1948 mp, dintre care 1208 mp 
aparținând domeniului privat al municipiului Constanța și 740 mp aflați în 
proprietatea Seaview Media SRL. Nu sunt intervenții. Vot vă rog.  
Doamna Garip, cum votați? 
Dna Mirela Garip – consilier local 
Pentru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 18 voturi pentru și 8 împotrivă (Dede Perodin, Liviu Merdinian, Marian-Octavian 
Șerbănescu, Costin-Ioan Răsăuțeanu, Cristian Mihăilescu, Cristian Tincu, Claudia-
Ioana Dobre, Irinela Nicolae), proiectul nu a fost adoptat.  
Îmi cer scuze, după reanalizarea voturilor, proiectul numărul 28 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 29: Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL 
nr. 168/2009 privind aprobarea Planului urbanistic zonal – construire 
locuință D+P+2E, str. B.P. Hașdeu nr. 17bis, teren în suprafață de 120 mp, 
proprietate SC Velvet Art SRL. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 19 voturi pentru și 7 abțineri (Dede Perodin, Marian-Octavian Șerbănescu, 
Costin-Ioan Răsăuțeanu, Cristian Mihăilescu, Cristian Tincu, Claudia-Ioana Dobre, 
Irinela Nicolae), proiectul numărul 29 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 30: Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL nr. 
82/1998 privind aprobarea documentației PUD – amenajare și extindere 
sediu C.E.C., b-dul I.Gh. Duca nr. 18 - Constanța și revocarea în tot a HCL 
nr. 663/1999 privind modificarea hotărârii Consiliului local al municipiului 
Constanța nr. 82/1998 (PUD -  amenajare și extindere sediu C.E.C., b-dul 
I.Gh. Duca nr. 18 – Constanța). Vot vă rog. 
Domnul Tatu, cum votați? 
Dl Gigi-Daniel Tatu – consilier local 
Am fost pentru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 18 voturi pentru și 8 împotrivă (Dede Perodin, Liviu Merdinian, Marian-Octavian 
Șerbănescu, Costin-Ioan Răsăuțeanu, Cristian Mihăilescu, Cristian Tincu, Claudia-
Ioana Dobre, Irinela Nicolae), proiectul numărul 30 a fost adoptat.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
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31. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 741/2008 
privind modificarea HCLM nr. 66/1997 privind aprobare PUD-McDonald's 
drive, zona Delfinariu, teren în suprafață de 2164 mp, domeniu privat al 
municipiului Constanța, concesionat SC McDonald's România SRL. Vot vă 
rog. 
Domnul Răsăuțeanu? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Pentru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 31 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
32. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren 
reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Ciulpan Nicolae, 
revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria 
Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu 
modificările și completările ulterioare. Vot vă rog. 
Domnul Tatu, domnul Răsăuțeanu cum votați? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Mie nu mi-a mai apărut. Pentru. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Domnul Tatu, pentru ultima dată, cum votați? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul numărul 32 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
33. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren 
reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Vilvoi Nicolae, 
revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria 
Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu 
modificările și completările ulterioare. 
Domnul Tatu, cum votați? 
Dl Gigi-Daniel Tatu – consilier local 
Pentru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 33 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
34. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a  
imobilelor-terenuri situate în municipiul Constanța Parcela VN 304/1, lot 2 
și Parcela VN 304/2 în vederea înscrierii în cartea funciară. Vot vă rog. 
Domnul Tatu, doamna Nicolae Irinela.  
Dna Irinela Nicolae – consilier local 
Pentru.  
Domnul Tatu? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul numărul 34 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
35. Proiect de hotărâre pentru 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. 
Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
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Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 35 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
36. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța. Vot vă 
rog. 
Domnul Constantin, cum votați? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 36 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
186964/20.09.2021 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea 
Mamaia, zona Hotel Dacia Nord, ce a făcut obiectul contractului de vânzare 
cumpărare autentificat sub nr. 4982/20.12.2002 și a protocolului 
autentificat sub nr. 5244/19.11.2011.  
Domnul Caragheorghe aveați o intervenție aici. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Da, mulțumesc domnule președinte, intervenția mea va fi scurtă și se referă atât la 
proiectul 37 cât și la proiectul 38, vorbesc în numele consilierilor USR în primul rând, 
nu vom da curs cu aviz favorabil celor două proiecte, nu vom vota pentru rapoarte 
de evaluare care să permită ulterior obținerea de documentații ce vor duce la 
diverse alte monstruozități urbanistice. Dacă la proiectul 37 vorbim despre ceea ce 
ar urma să se întâmple acolo pe un teren care avea drept scop construcția unui 
teren de tenis, sau mă rog existența unui teren de tenis, și acum se intenționează 
edificarea unui P+5-6-8 etaje, iar în ceea ce privește proiectul numărul 38 acolo 
este de-a dreptul o abominație, o clădire construită fix lângă un picior de la 
telegondolă. Sunt niște situații care au fost permise de administrația trecută, niște 
situații cu care nu mai vrem să avem de-a face de acum înainte, de aceea consilierii 
USR-PLUS vor vota împotriva acestor proiecte.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Supun la vot proiectul.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 9 voturi pentru, 8 voturi împotrivă (Dumitru Caragheorghe, Cristiana Popescu, 
Mihai Ochiuleț, Florin-Daniel Cocargeanu, Mirela Garip, Aura-Cerasela Badea, 
Florin-Cătălin Iacob, Călin Iulian) și 9 abțineri (Arghirescu Adriana, Popa Teordor, 
Cristian Omocea, Nicolae Constantin, Ateș Casimceali, Andrei Mihaela, Costin-
Valeriu Avătavului, Ionuț Rusu, Alexandru-Marian Nazîru) proiectul numărul 37 nu 
a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 38. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare nr. 186973/20.09.2021 ce stabilește diferența de preț rezultată 
ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în 
stațiunea Mamaia, zona Hotel Doina, ce a făcut obiectul contractelor de 
vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1944/14.12.2005 și nr. 
80/10.02.2017, adiționate. Aviz negativ de la Comisiile 1 și 5. Vot vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 9 voturi pentru (Dede Perodin, Liviu Merdinian, Marian-Octavian Șerbănescu, 
Costin-Ioan Răsăuțeanu, Cristian Mihăilescu, Cristian Tincu, Claudia-Ioana Dobre, 
Irinela Nicolae, Gigi-Daniel Tatu) și 17 împotrivă , proiectul numărul 38 nu a fost 
adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin 
licitație publică a beneficiului contractului de închiriere pentru imobilele 
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(spații comerciale/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea 
R.A.E.D.P.P. Constanța. Domnul Rusu, aveați intervenție. Vă rog. 
Dl Ionuț Rusu - viceprimar 
Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea noastră pentru membru titular în 
această comisie este Rusu Ionuț și membru supleant - Arghirescu Adriana. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Bănuiesc că și eu trebuie să am o intervenție la acest punct.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Da, vă rog, liderii de grup. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Din partea USR pentru membru titular este Mihai Ochiuleț, iar pentru membru 
supleant este Romeo Stavăr-Vergea. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Domnul Răsăuțeanu, aveți propunere? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Nu avem propunere.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Domnul Tatu, sunteți pe recepție? 
Dl Gigi-Daniel Tatu – consilier local 
Pentru. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Domnul Tatu, trebuie să votați buletinul de vot, nu aveți la ce să fiți pentru.  
Dl Gigi-Daniel Tatu – consilier local 
Nu mi-a apărut buletinul de vot, de asta am intervenit. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Ok, vom găsi o altă modalitate. Rămâneți pe lângă telefon. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Pentru domnul Rusu Ionuț, în calitate de membru titular, 24 de voturi pentru. Pentru 
doamna Arghirescu Adriana, în calitate de membru supleant, 25 de voturi pentru. 
Pentru domnul Ochiuleț Mihai, în calitate de membru titular, 24 și 1 împotrivă. 
Pentru domnul Stavăr, 25 de voturi.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Supun proiectul în integralitate. Vă mulțumesc! 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Doamna Garip, doamna Irinela Nicolae, cum votați? 
Dna Irinela Nicolae – consilier local 
Pentru.  
Dna Mirela Garip – consilier local 
Pentru. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Mulțumesc! 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 de voturi pentru, proiectul 39 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și 
a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare prin 
licitație publică a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului 
Constanța. Vă rog liderii de grup, propuneri.  
Dl Ionuț Rusu - viceprimar 
Domnule președinte, din partea noastră, a PNL, membri titulari sunt nominalizați 
astfel: domnul Omocea, domnul Ateș și doamna Mihaela Andrei; membri supleanți: 
domnul Avătavului și domnul Teodor Popa.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
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Domnule președinte, din partea USR-PLUS avem propunerile următoare: pentru 
membri titulari- domnul Florin Cocargeanu, domnul Iulian Călin, iar pentru membri 
supleanți- Cristiana Popescu, Mihai Ochiuleț și Romeo Stavăr.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Domnul Răsăuțeanu? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Nu avem propuneri.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Conform voturilor:  
- pentru domnul Omocea Cristian, în calitate de membru titular – 26 de voturi 
pentru; 
- pentru domnul Avătavului, în calitate de membru supleant – 26 de voturi pentru; 
- pentru domnul Ateș Casimceali, în calitate de membru titular – 25 de voturi pentru 
și 1 împotrivă; 
- pentru domnul Teodor Popa, în calitate de membru titular – 26 de voturi pentru; 
- pentru doamna Mihaela Andrei, în calitate de membru titular – 25 de voturi pentru 
și 1 împotrivă; 
- pentru domnul Stavăr – 26 de voturi pentru; 
- pentru domnul Cocargeanu Florin-Daniel – 26 de voturi pentru; 
- pentru doamna Popescu Cristiana – 25 de voturi pentru și 1 împotrivă; 
- pentru domnul Iulian Călin – 26 de voturi pentru; 
- pentru domnul Ochiuleț Mihai – 26 de voturi pentru. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vom avea buletinul de vot numărul 2 prin care vom stabili președintele. Propuneri 
vă rog. 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnul Omocea.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu avem propuneri.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Domnul Răsăuțeanu, îmi fac datoria să vă întreb. Aveți propuneri? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Conform votului exprimat, pentru domnul Omocea Cristian sunt 26 de voturi pentru.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Mulțumesc, supun la vot proiectul în integralitate.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 40 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 41. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor 
provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța. 
Propuneri vă rog.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Din partea noastră, domnule președinte, Țuțuianu Sorin. Rămâne cel de pe poziții. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Din partea USR-PLUS, avocat Ștefan Bitoleanu. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Conform votului exprimat, pentru domnul Țuțuianu Sorin Petrică – 24 de voturi 
pentru și 1 împotrivă; pentru domnul Ștefan Bitoleanu – 26 de voturi pentru. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Supun la vot proiectul în integralitate. Vă mulțumesc! 
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Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul numărul 41 a fost aprobat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
42. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 74/2021 privind 
constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a 
municipiului Constanta 2021-2031, cu modificările și completările 
ulterioare. Grup consilieri PNL – inițiatori. Vreau să vă anunț că doamna Arghirescu 
a părăsit ședința. Vă mulțumesc! 
Aici avem o propunere din partea Instituției Prefectului. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Conform votului pentru doamna Aisel Ismail s-au înregistrat 25 de voturi pentru. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Supun la vot proiectul numărul 42.  
Domnul Tatu, ne auziți? 
Dl Gigi-Daniel Tatu – consilier local 
Da, pentru votez. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul de hotărâre numărul 42 a fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 43. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 
ședință. Propuneri vă rog. 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Propunerea noastră domnule președinte, este domnul Avătavului. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Conform rezultatului votului sunt 25 de voturi pentru. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Supunem la vot în integralitate proiectul. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 25 de voturi pentru proiectul numărul 43 a fost adoptat.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Trecem la ordinea de zi suplimentară. Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2021. Nu avem intervenții, vot vă rog. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
O scurtă intervenție totuși. Vreau doar să spun că în cadrul Comisiei numărul 1 ne-
au fost date asigurări că anumite elemente de cheltuieli din capitolele consacrate 
unor studii, unor documentații tehnico-economice privind reabilitările la instituțiile 
de învățământ, este doar o renunțare temporară la ele, ele urmând să continue, 
proiectele respective, deci în niciun caz nu este o renunțare la proiect. 
Multumesc! 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Multumesc și eu. Vot vă rog. 
Doamna Popescu, cum votați? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Cu 25 de voturi pentru proiectul numărul 1 de pe ordinea suplimentară numărul 1 
a fost aprobat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 
pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul 
municipiului Constanța. Domnul Răsăuțeanu, aveați o intervenție aici. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Da, mulțumesc domnule președinte, voiam să știu dacă dumneavoastră considerați 
acest demers corect și o să vă întreb de ce doar 5 milioane de lei și nu 10 milioane 
de euro, pentru că o astfel de idee dacă era una corectă și nu doar pur demagogică 
și populistă ca să veniți și dumneavoastră cu un proiect așa la un an de zile de PNL-
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USR, dincolo de faptul că avem o lege care ne obligă să consultăm cetățenii și cei 
care plătesc taxele și impozitele, să fie întrebați și consultați în baza unor întâlniri 
ori dezbateri despre cum trebuie să cheltuim banul public. Voiam să știu de ce doar 
5 milioane de lei și de ce așa, de ce stabiliți dumneavoastră acest plafon.  
Ați discutat cu oamenii înainte, să le cereți părerea despre câți bani ar trebui să fie 
puși la dispoziția lor? Sau mai mult decât atât de ce nu veniți dumneavoastră cu 
niște proiecte, că sunteți la un an de când sunteți la putere, că aveți viceprimar, să 
îl întrebați pe domnul viceprimar de la USR de ce nu ați venit până acum cu niște 
proiecte și veniți acum cu filozofia asta să ne ia așa ochii.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Eu înțeleg din intervenția domnului Răsăuțeanu că salută acest proiect și ne 
bucurăm că îl salută. Aș face observația că este un proiect pe care noi l-am înaintat 
către consiliu și în anul 2018 și nu a fost luat în considerare și cumva deja termenii 
discursului sunt cumva ipocriți. Altfel ce să spun, este de dorit ca în viitor acest 
plafon să îl putem crește de la 5 milioane să îl ducem și spre 10 milioane de euro, 
cum spune domnul Răsăuțeanu, în momentul în care și bugetul orașului se va duce 
spre alte cote față de cele la care se regăsește în acest moment. Mulțumesc! 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Da, deci domnule Caragheorghe, este o propunere mincinoasă, așa ca să dea bine. 
De fapt, nu se va întâmpla nimic. Dumneavoastră aveți toate pârghiile să stați de 
vorbă cu oamenii și să stabiliți cum cheltuiți banii în funcție de cum își doresc 
constănțenii. Aveți toate pârghiile, pentru ce vă trebuie un proiect? Aveți o lege 
care ne obligă la consultare, la discuții.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Da, nu ne duceți grija. Noi avem un dialog permanent. Mulțumim mult pentru 
aprecieri.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Mulțumesc! Supun la vot proiectul. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 9 voturi pentru (Dumitru Caragheorghe, Cristiana Popescu, Mihai Ochiuleț, 
Florin-Daniel Cocargeanu, Mirela Garip, Aura-Cerasela Badea, Florin-Cătălin Iacob, 
Iulian Călin, Alexandru-Marian Nazîru) și 16 abțineri, proiectul numărul 2 de pe 
ordinea de zi suplimentară nu a trecut.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Trecem la proiectul 3 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea 
necesității și oportunității amplasării de echipamente pentru exerciții 
fizice, inclusiv de tip calisthenics, în parcurile din municipiul Constanța, 
domeniul public al acestuia.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Dacă îmi dați voie câteva cuvinte. Noi membrii grupului PNL, ne vom abține pentru 
moment de la acest proiect pentru că ne este teamă că nu vom putea să facem 
exercițiile fizice în parcuri atât cât vom îngheța în casă. Deocamdată ne abținem.  
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc pentru intervenție.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Exercițiile fizice în aer liber fac bine la sănătate. Ajută chiar și pentru astfel de 
situații pe care le generați, domnule viceprimar. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Domnule Răsăuțeanu, aveați o intervenție.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Da, mulțumesc domnule președinte, înțeleg că sunteți cumva inițiator, nu știu dacă 
e proiectul asumat de grupul USR. Dar vă dau o veste proastă, o să vă supărați pe 
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mine. Totuși mă bucur că în consiliul local sunt oameni tineri care vor să facă treabă 
și cred că dumneavoastră vă doriți să faceți treabă că de-aia ați venit în consiliul 
local și de-aia ați candidat. Aveți un viceprimar, nu știu dacă sunteți prieteni, nu 
știu dacă comunicați, dacă vorbiți, dar ceea ce propuneți dumneavoastră e, cum să 
vă spun, să veniți cu un proiect să votăm noi oportunitate și necesitate pentru 
echipamente sportive e ca și cum ne-ati întreba dacă suntem de acord că vara este 
cald. Deci cred că astfel de proiecte și de investiții se pot face foarte ușor printr-un 
referat, printr-o achiziție, printr-o licitație, te apuci de treabă și le montezi. Nu avem 
nevoie de un proiect de hotărâre. Eu înțeleg exercițiul ăsta de imagine, să vadă 
lumea că sunteți preocupați. Din păcate e fals și nu vă ajută. Toate cele bune. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
O scurtă intervenție. Vreau să vă spun că un astfel de proiect poate fi acoperit 
inclusiv prin fonduri europene, existând axe prioritare de investiții. Deci refuzul de 
a accepta la vot un astfel de proiect înseamnă de fapt o opunere la atragerea de 
investiții. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Păi la proiectul propus și depus de dumneavoastră nu aveți nici măcar un impact 
bugetar calculat estimativ.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule Răsăuțeanu, e vorba de oportunitate, ați spus cu cuvintele 
dumneavoastră. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Normal că e nevoie de astfel de echipamente, ce oportunitate visați aici? O să veniți 
peste o lună de zile sau probabil în vară cu un proiect de hotărâre să ne întrebați 
dacă suntem de acord ca în luna iunie să avem 27 de grade Celsius. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! Eu doar vreau să aduc în discuție un subiect. Eu încă din primăvară 
am purtat discuții cu aparatul de specialitate al primăriei și mi-am dat seama în 
această perioadă că este nevoie de o susținere largă. Proiectul ăsta vizează 
sănătatea populației, sănătatea constanțenilor și eu cred că avem nevoie de 
agreement-ul tuturor. Așa că eu nu cred că este nici un proiect ipocrit, nu este nici 
populist, trebuie doar să îl votăm. Vă mulțumesc frumos. Vot vă rog.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 8 voturi pentru (Dumitru Caragheorghe, Cristiana Popescu, Mihai Ochiuleț, 
Florin-Daniel Cocargeanu, Mirela Garip, Aura-Cerasela Badea, Florin-Cătălin Iacob, 
Iulian Călin)  și 17 abțineri, proiectul numărul 3 de pe ordinea suplimentară nu a 
fost adoptat. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – președinte de ședință 
Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru colaborarea din aceste trei luni și îi 
doresc succes noului președinte de ședință.  
 
      Președinte ședință,                                                     Secretar general, 
    Florin-Cătălin IACOB                                                 Viorela-Mirabela CĂLIN 
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consilier Iulia-Cristina NENU 
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