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PROCES-VERBAL

In conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificarile $i completarile ulterioare, se 7ntocme$te
procesul-verbal 7ncheiat astazi, 27.11.2020 ora 13° 0 , 7n ~edinta ordinara a
Consiliului local al municipiului Constanta convocata prin Dispozitia nr.
4604/20.11.2020, modificata prin Dispozitia nr. 4635/24.11.2020.
La $edinta participa: 27 de consilieri, diri 27 de consilieri 7n functie, di. primar
Vergil Chitac $i d-na secretar general delegat Georgiana Gospodaru. $edinta este
condusa de domnul consilier Hira Stere numit pre$edinte de $edinta prin HCL nr.
378/09.11.2020.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de consilieri prezenti. $edinta este statutara.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Se retrage proiectul nr. 24 de pe ordinea de zi.
Sa trecem la vot pentru a vota ordinea de zi. Cine este pentru? Impotriva?
Abtineri?
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
22 de voturi pentru ordinea de zi.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Votam ord inea de zi suplimentara formata din 6 proiecte . Cine este pentru?
Impotriva? Abtineri?
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
25 de voturi pentru ordinea suplimentara.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Primul pun ct de pe ordinea de zi: Aprobarea procesului verbal al !jedintei
ordinare a Consiliului local al municipiului Constanta din data de
09.11.2020.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Punctul nr. 2: Aprobarea procesului verbal al !jedintei extraordinare a
Consiliului local al municipiului Constanta din data de 11.11.2020.

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Punctul nr. 3: Aprobarea procesului verbal al !jedintei extraordinare a
Consiliului local al municipiului Constanta din data de 16.11.2020
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
26 de voturi pentru ~i 1 abtinere. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Punctul nr. 4: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului
de venituri !?i cheltuieli pe anul 2020 al RADET Constanta,
DI. primar Vergil Chitac, initiatorul proiectului,
consilierilor locali privind continutul proiectului.

adreseaza

cateva

cuvinte

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
26 de voturi pentru ~i 1 abtinere. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Punctul nr. 5: Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei !?i a
statului de functii al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta,
DI. primar Vergil Chitac, initiatorul proiectului,
consilierilor locali privind continutul proiectului.

adreseaza

cateva

cuvinte

D-na Adriana Arghirescu - consilier local, adreseaza cateva cuvinte cu privire la
acest proiect de hotarare.
DI. Costin loan Rasauteanu - consilier local, adreseaza cateva cuvinte cu privire la
acest proiect de hotarare.
DI. Liviu Merdinian - consilier local ia cuvantul ~i 1si exprima punctul de vedere cu
privire la continutul acestui proiect.

(

Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiect aprobat 1n unanimitate. Punctul nr. 6: Proiect de hotarare pentru
modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare
a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public !?i privat
din municipiul Constanta,
DI. primar Vergil Chitac, initiatorul proiectului,
consilierilor locali privind continutul proiectului.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

adreseaza

cateva

cuvinte

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul a fost aprobat. Punctul nr. 7: Proiect de hotarare pentru
modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilitati la
transportul public de calatori pentru categoriile de persoane beneficiare
din municipiul Constanta.
DI. primar Vergil Chitac, initiatorul proiectului,
consilierilor locali privind continutul proiectului.

adreseaza

cateva

cuvinte

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Intrebari ? Sa trecem la vot.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul a fost aprobat. Punctul nr. 8: Proiect de hotarare pentru
modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului
public de transport local de persoane catre societatea CT BUS S.A. ~i
atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de
transport local de persoane prin concesiune in municipiul Constanta.
DI. primar Vergil Chitac, initiatorul proiectului,
consilierilor locali privind continutul proiectului.

adreseaza

cateva

cuvinte

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Intrebari ? Amendamente ? Trecem la vot.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
26 de voturi pentru $i 1 abtinere. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul a fost aprobat. Punctul nr. 9: Proiect de hotarare privind aprobarea
Raportului asupra activitatii de administrare desfa~urata de Consiliul de
administratie al CT BUS pentru semestrul I al anului 2020.
Vreau sa va spun ca, la comisia 3, acest proiect a primit aviz nefavorabil.
DI. Verqil Chitac - primarul municipiului Constanta
Am primit $i eu raportul de activitate al Consiliului de Administratie pe primul
semestru, I-am inaintat comisiilor de specialitate, comisia 3 a$a cum ati spus, a
dat un aviz negativ. Vorbim de primul semestru $i nu pot sa nu ma intreb de ce
a$a tarziu aprobam un astfel de raport de administratie, insa obligatia mea este
sa ii supun atentiei dumneavoastra $i discutiei. Ma a$tept ca in urma avizului
negativ pe care 1-ati dat sa existe discutii aici, in plen $i sunt gata sa le ascult $i
daca este cazul sa particip la ele.
DI. Popa Teodor - consilier local, adreseaza cateva cuvinte cu privire la acest
proiect de hotarare.
D-na Mariana Soceanu - director economic CT BUS i$i exprima punctul de vedere
cu privire la acest proiect.

D-na Andrei Mihaela - consilier local, adreseaza cateva cuvinte cu privire la acest
proiect de hotarare.
D-na Adriana Arghirescu - consilier local
Domnule pre$edinte, eu a$ vrea sa va aduc 1n atentie doua aspecte $i anume: 1n
conformitate cu prevederile OUG 109 pe baza caruia a fost 1ntocmit $i acest raport,
unul din atributiile Consiliului de administratie este sa raporteze lunar, modul de
1ndeplinire al indicatorilor de performanta financiar sau nefinanciar la solicitarea
autoritatii tutelare. Nu am solicitat acest lucru pana 1n prezent, bine1nteles ca,
Consiliul de Administratie de la CT BUS nu a facut acest lucru. Tocmai pentru ca
sunt a$a de multe neclaritati 1n rapoartele acestea semestriale care sunt
consolidate pe 6 luni, eu a$ vrea sa va propun ca solicitare a Consiliului local de a
fi prezentate aceste rapoarte 1n conformitate cu prevederile legale, sa fie
consemnat astazi 1n procesul-verbal $i sa fie ca o tema permanenta pentru Consiliul
de administratie al CT BUS. Al doilea aspect, la art. 51 la capitolul transparenta,
este mentionat faptul ca raportul anual privind remuneratia $i alte drepturi 1ncasate
de membfii Consiliului de administratie trebuie sa fie publice $i postate pe site-ul
CT BUS. Intr-adevar, pe site-ul CT BUS-ului 1n 2017, 2018 $i 2019 exista ni$te
link-uri cu aceste rapoarte, dar ce sa vedeti, niciunul nu se deschide. Pentru aceste
neconformitati propun sanctionarea pre~edintelui Consiliului de administratie cu
un avertisment 1n concordanta tot cu prevederile OUG 109. Multumesc.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Mai sunt 1ntrebari sau amendamente ? Daca nu mai sunt, a$ vrea eu sa intervin
Doamna Soceanu, ne-ati prezentat aici un raport de activitate pe semestrul I pe
2020. Ne-ati prezentat ca dumneavoastra, cu mijloacele dumneavoastra de
transport 1n comun ati parcurs aproape 5.000.000 km, ceea ce reprezinta un
numar de 262.834 de curse, procentual 99,82% din cursele planificate de catre
dumneavoastra. O singura 1ntrebare $i o sa va rog sa raspundeti tehnic. Cum ati
reu$it dumneavoastra sa faceti aproape 100% din cursele planificate pentru un
semestru, 1n conditiile 1n care dumneavoastra nu $tiati $i nu $tia nimeni ca Romania
o sa intre 1ntr-o stare de urgenta $i anume 2 luni din primul semestru 1ntre 16
martie - 15 mai, noi am fost 1n stare de urgenta. Cetatenii nu au circulat cu
mijloacele de transport 1n comun. 0 sa va rog sa ne explicati cum ati reu$it dvs.
33,3% avand 1n vedere 2 luni din cele 6.
D-na Mariana Soceanu - director economic CT BUS
Domnule pre$edinte $i cu scuzele de rigoare pentru ca nu sunt prefesionist pe
exploatare, sunt economist, pot sa va spun sintetic ca 1n conformitate cu programul
de transport aprobat, 1n conformitate cu ordinele operationale care au fost 1n
concordanta cu toate hotararile consiliului. ..
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Exista cineva la dvs. 1n companie care poate sa ne raspunda la aceasta 1ntrebare
acum?
DI. primar Vergil Chitac - adreseaza cateva cuvinte $i Ii adreseaza cateva 1ntrebari
doamnei Mariana Soceanu - director financiar CT BUS.
D-na Mariana Soceanu - director economic CT BUS ia cuvantul $i raspunde la
1ntrebarile adresate de di. primar Vergil Chitac.

DI. Costin loan Rasauteanu - consilier local, intervine $i isi exprima parerea cu
privire la proiectul de hotarare.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
intrebari sau amendamente mai sunt? Daca nu, haideti sa votam intai
amendamentul doamnei consilier local Arghirescu $i anume sanctionarea cu
avetrisment a conducerii $i solicitarea conducerii de a prezenta indicatorii tehnicoeconomici.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
17 voturi pentru, 8 voturi impotriva $i 2 abtineri.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Amendamentul supus de catre d-na Arghirescu s-a aprobat. Votam intregul proiect
de hotarare.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
8 voturi pentru, 18 voturi impotriva $i 1 abtinere. Nu a fast aprobat proiectul.

C

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 10: Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor
financiar doamnei Dragnea Gabriela.
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
intrebari sau amendamente ?
DI. Costin loan Rasauteanu - consilier local are o scurta interventie in legatura cu
acest proiect de hotarare.
DI. Emil Mereuta - director executiv la Directia generala de asistenta sociala
Constanta intervine $i acorda cateva lamuriri consilierilor locali.
Se voteaza.

(

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 11 : Proiect de hotarare privind aprobarea regulamentului
serviciului ,,ABILITY TAXI".
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 12 : Proiect de hotarare privind indreptare eroare materiala
din HCL nr. 329/2020 pentru modificarea art. 3 lit. a din HCL nr. 24/2016
privind aprobarea programului ,,RESPECT".
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 13 : Proiect de hotarare privind aprobarea programului social
,,SOLIDARITATE". initiator: consilier local Stere Hira.
DI. Stere Hira,
"SOLIDARITATE".

initiatorul

proiectul

prezinta

pe

scurt

programul

social

DI. Costin loan Rasauteanu - consilier local, adreseaza 1ntrebari initiatorului
proiectului.
DI. Liviu Merdinian - consilier local, intervine la acest proiect de hotarare.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
26 de voturi pentru $i 1 abtinere. Proiectul a trecut.

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 14 : Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului
,,Consolidarea capacitatii medicale a spitalului clinic de boli infectioase
Constanta, in contextul COVID -19" cod MySmis 139409 ~i a cheltuielilor
aferente.
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.
D-na Ani Merla - director executiv Directia dezvoltare si fonduri europene ia
cuvantul $i ofera lamuriri consilierilor locali.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 15: Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general
aferent obiectivului de investitii ,,Cre~terea eficientei energetice a
imobilului Liceul Teoretic Ovidius Constanta",

DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
26 de voturi pentru $i 1 abtinere (di. Costin loan Rasauteanu). Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 16: Proiect de hotarare privind actualizarea devizului general
aferent obiectivului de investitii ,,Reabilitare $coala Gimnaziala nr. 16
Marin Ionescu Dobrogianu".
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.
Se voteaza.

(

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
26 de voturi pentru $i 1 abtinere. Proiectul a trecut .
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 17: Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii HCL nr.
205/2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventie ~i a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul
de investitii ,,Cre~terea eficientei energetice a imobilului $coala
Gimnaziala nr. 8 Constanta".
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.
D-na Merla Ani - director executiv Directia dezvoltare $i fonduri europene ofera
lamuriri consilierilor locali cu privire la acest proiect de hotarare.
Se voteaza.

(

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
26 de voturi pentru $i 1 abtinere. Proiectul a trecut.
DI. Rasauteanu s-a deconectat, deci nu este prezent.
DI. Hira Ste re - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 18: Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 1
din HCL nr. 515/2018 privind aprobarea documentatiei de avizare a
lucrarilor de interventie ~i a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii ,,Cre~terea eficientei energetice a imobilului
Colegiul Mircea eel Batran, Constanta".
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.

D-na Merla Ani - director executiv Directia dezvoltare !;ii fonduri europene ofera
lamuriri consilierilor locali cu privire la acest proiect de hotarare.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 19: Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a
imobilului-apartament situat in municipiul Constanta, str. Traian nr. 20,
et. 1, ap. 4, catre Epifan Elena Florentina, ce face obiectul contractului de
inchiriere nr. 2010/31.07.2014 incheiat cu RAEDPP Constanta, in vederea
punerii in executare a Sentintei civile nr. 11544/11.10.2016, pronuntata
de Judecatoria Constanta in dosarul civil nr. 26544/212/2015, ramasa
definitiva prin neapelare.
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare !;ii adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.
DI. Iacob Catalin Florin intervine $i adreseaza cateva cuvinte consilierilor locali.
DI. Florin Gheorghe - director RAEDPP Constanta_ofera lamuriri cu privire la acest
proiect de hotarare.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

(

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 20: Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a
imobilului-apartament situat in municipiul Constanta, str. Revolutiei din
22 decembrie 1989 nr. 7, ap. 1, parter, catre Mamut Sebatin, ce a facut
obiectul contractului de inchiriere nr. 2223/09.09.2014 incheiat cu
RAEDPP Constanta, in vederea punerii in executare a Sentintei civile nr.
13786/20.11.2015, pronuntata de Judecatoria Constanta in dosarul civil
nr. 8364/212/2015, ramasa definitiva prin neapelare.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
26 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 21: Proiect de hotarare privind aprobarea onorariilor
maximale pentru servicii de consultanta juridica, in vederea apararii
intereselor Municipiului Constanta prin primar, Primarului municipiului
Constanta, precum ~i ale Consiliului Local al municipiului Constanta ~i
imputernicirea primarului municipiului Constanta pentru semnarea
contractelor avand ca obiect servicii de consultanta juridica.

DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.
D-na Andrei Mihaela - consilier local are o scurta interventie la acest proiect de
hotarare.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
D-na Campeanu Adriana $i di. Rasauteanu Costin loan sunt deconectati.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 22: Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire
circulatiei publice situate in municipiul Constanta, zona Faleza Nord,
aprobata prin HCL nr. 36/2015.
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 23: Proiect de hotarare privind incetarea valabilitatii HCL nr.
538/2004.
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a trecut.

(

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 24 a fost retras. Proiectul nr. 25: Proiect de hotarare privind
completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 177 /2020 cu un membru provizoriu in
Consiliul de administratie al societatii ,,CT BUSS.A." Constanta.
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali. Propunerea este Paraschiv Iorgu.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
Pentru di. Paraschiv Iorgu sunt 21 de voturi pentru $i 5 impotriva.

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 26: Proiect de hotarare privind numirea reprezentantilor
municipiului Constanta in Adunarea generala a actionarilor a societatii ,,CT
BUSS.A." Constanta,
DI. primar Vergil Chitac intervine la acest proiect de hotarare $i adreseaza cateva
cuvinte consilierilor locali. Propunerile sunt urmatoarele :
DI. consilier Popa Teodor
DI. consilier Ochiulet Mihai
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
Pt di. consilier Popa Teodor - 25 de voturi pentru $i 2 voturi impotriva;
Pt di. consilier Ochiulet Mihai - 24 de voturi pentru, 2 voturi impotriva $i 1 abtinere.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 27: Proiect de hotarare privind numirea a doi membri in
Consiliul de administratie al SC Telegondola Mamaia SRL.
Propunere: di. Barata Bogdan.
DI. primar Vergil Chitac intervine cu o a doua propunere: Eduard Petrariu.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
DI. Barata Bogdan Dumitru - 24 de voturi pentru $i 3 voturi impotriva.
DI. Eduard Petrariu - 26 de voturi pentru $i 1 vot impotriva.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr .. 28: Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea
HCL nr. 327 /2017 privind aprobarea componentei, atributiilor !;iii
functionarii Comisiei de repartizare a locuintelor sociale in baza Legii nr.
114/1996.

(

Liderii de grup inainteaza propuneri :
D-na Andrei Mihaela - consilier local
DI. Rusu Ionut - Viceprimar
DI. Iacob Florin Catalin - consilier local
DI. Rasauteanu Costin loan - consilier local
D-na Zana Aurora - consilier juridic
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
D-na Andrei Mihaela - 27 voturi pentru
DI. Rusu Ionut - 27 voturi pentru
DI. Iacob Florin Catalin - 27 voturi pentru
DI. Rasauteanu Costin loan - 23 de voturi pentru, 1 vot impotriva
D-na Zana Aurora - 22 voturi pentru

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 29: Proiect de hotarare privind modificarea !;i completarea
HCL nr. 326/2017 privind aprobarea componentei, atributiilor !;i
functionarii Comisiei de repartizare a locuintelor sociale destinate
chiria!;ilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele
retrocedate fo!;tilor proprietari in baza OUG nr. 74/2007.
Propuneri :
D-na Andrei Mihaela - consilier local
D-na Campeanu Adriana Teodora - consilier local
D-na Popescu Cristiana - consilier local
DI. Mihailescu Cristian - consilier local
D-na Calin Viorela Mirabela - consilier juridic
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
D-na Andrei Mihaela - 27 de voturi pentru
D-na Campeanu Adriana Teodora - 27 de voturi pentru
D-na Popescu Cristiana - 23 de voturi pentru, 4 1mpotriva
DI. Mihailescu Cristian - 26 de voturi pentru
D-na Calin Viorela Mirabela - 24 de voturi pentru, 1 1mpotriva.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 30: Proiect de hotarare privind modificarea !;i completarea
HCL nr. 65/2011 privind aprobarea ,,Programului de construire unitati
locative modulare in Municipiul Constanta !;i lucrari tehnico-edilitare
aferente" - Campusul Social Henri Coanda - str. ~tefanita Voda.
Propuneri :
DI. Avatavului Costin Valeriu - consilier local
DI. Calin Iulian - consilier local
DI. Perordin Dede - consilier local
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
DI. Avatavului Costin Valeriu - 27 de voturi pentru
DI. Calin Iulian - 25 de voturi pentru, 2 voturi 1mpotriva
DI. Perordin Dede - 26 de voturi pentru, 1 1mpotriva .

(

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 31: Proiect de hotarare privind modificarea !;i completarea
HCL nr. 324/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a spatiilor de
locuit.
Propuneri:
DI. Rusu Ionut - viceprimar
DI. Tatu Daniel Gigi - consilier local
DI. Omocea Cristian - consilier local
D-na Badea Aura Cerasela - consilier local
DI. Ochiulet Mihai - consilier local
DI. Tincu Cristian - consilier local
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
DI. Rusu Ionut - 27 de voturi pentru

DI. Tatu Dan iel Gigi - 27 de voturi pentru
DI. Omocea Cristian - 27 de voturi pentru
D-na Badea Aura Cerasela - 25 de voturi pentru , 1 impotriva
DI. Ochiulet Mihai - 25 de voturi pentru , 1 impotriva
DI. Tincu Cristian - 22 de voturi pentru, 4 impotriva
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 32: Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea
HCL nr. 401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuintele
construite prin programul ANL destinate inchirierii, stabilirea ordinii de
prioritate in solutionarea cererilor, precum ~i repartizarea locuintelor
pentru tineri.
Propuneri :
D- na Arghirescu Adriana - consilier local
DI. Popa Teodor - consilier local
D-na Garip Mirela - consilier local
DI. Ochiulet Mihai - consilier local
D-na Dobre Ioana-Claudia - consilier local
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
D-na Arghirescu Adriana - 26 de voturi pentru
DI. Popa Teodor - 26 de voturi pentru
D-na Garip Mirela -26 de voturi pentru
DI. Ochiulet Mihai - 25 voturi pentru
D-na Dobre Ioana-Claudia -26 de voturi pentru
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 33: Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea
HCL nr. 323/2015 privind administrarea ~i reparizarea spatiilor cu alta
destinatie decat aceea de locuinta.
Propuneri :
DI. Rusu Ionut - viceprimar
DI. Hira Stere - consilier local
DI. Caragheorghe Dumitru - consilier local
DI. Cocargeanu Florin - consilier local
DI. $erbanescu Marian-Octavian - consilier local
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
DI. Rusu Ionut -27 de voturi pentru
DI. Hira Stere - 27 de voturi pentru
DI. Caragheorghe Dumitru - 27 de voturi pentru
DI. Cocargeanu Florin - 27 de voturi pentru
DI. $erbanescu Marian-Octavian - 27 de voturi pentru
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 34: Proiect de hotarare privind modificarea Comisiei de
evaluare ~i selectionare a asociatiilor ~i fundatiilor care acorda servicii de
asistenta sociala ~i care solicita subventii de la bugetul local.

Propuneri:
DI. Rusu Ionut - viceprimar
D-na Campeanu Adriana-Teodora - consilier local
DI. Caragheorghe Dumitru - consilier local
DI. Stavar Vergea Romeo - consilier local
DI. Merdinian Liviu - consilier local
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
DI. Rusu Ionut - 27 de voturi pentru
D-na Campeanu Adriana-Teodora - 27 de voturi pentru
DI. Caragheorghe Dumitru - 27 de voturi pentru
DI. Stavar Vergea Romeo - 26 de voturi pentru, 1 impotriva
DI. Merdinian Liviu - 26 de voturi pentru, 1 impotriva
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Proiectul nr. 35: Proiect de hotarare privind constituirea unei Comisii
pentru negocierea/renegocierea chiriilor spatiilor la nivelul Directiei
generale de asistenta sociala Constanta.
(

Propuneri:
DI. Rusu lonut - consilier local
DI. Naziru Alexandru Marian - consilier local
DI. Stavar-Vergea Roemo - consilier local
D-na Nicolae Irinela - consilier local
DI. Zahariciuc Iuliana - reprezentant Directie sprijin comunitar
D-na Stere Mihaela - reprezentant Compartiment oficiu juridic
D-na Madularu Anca - reprezentant Directia financiara organizare
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
DI. Rusu Ionut - 26 de voturi pentru
DI. Naziru Alexandru Marian - 26 de voturi pentru
DI. Stavar-Vergea Roemo - 26 de voturi pentru
D-na Nicolae Irinela - 26 de voturi pentru
DI. Zahariciuc Iuliana - 26 de voturi pentru
D-na Stere Mihaela - 26 de voturi pentru
D-na Madularu Anca - 25 de voturi pentru

( _·

DI. primar Vergil Chitac
Ordinea de zi suplimentara. Primul proiect : Proiect de hotarare privind
constituirea Municipiului Constanta ca parte civila in dosarul penal nr.
118/P/2015 instrumentat de catr~ Parchetul de pe langa inalta Curte de
Casatie ~i Justitie - Directia Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial
Constanta.
DI. primar Vergil Chitac adreseaza cateva cuvinte cu privire la proiectul de hotarare
mai sus mentionat.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru -- secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.

DI. primar Vergil Chitac
Punctul nr. 2: Proiect de hotarare privind constituirea Municipiului
Constanta ca parte civila in dosarul penal nr. 144/P/2019 instrumentat
de catre.Parchetul de pe langa inalta Curte de Casatie ~i Justitie- Directia
Nationala Anticoruptie - Serviciul Teritorial Constanta,
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.
DI. primar Vergil Chitac
Punctul nr. 3: Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii art. 6 din
HCL nr. 324/2020 privind aprobarea proiectului ,,Cre~terea eficientei
energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanta" ~i a cheltuielilor
aferente.

(

D-na Merla Ani - director Directia dezvoltare $i fonduri europene ofera cateva
detalii tehnice cu privire la acest proiect de hotarare.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Punctul nr. 4: Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii art. 6 din
HCL nr. 146/2020 privind aprobarea proiectului ,,Reamenajarea integrata
a zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanta - etapa II"
~i a cheltuielilor aferente.
D-na Merla Ani - director Directia dezvoltare $i fonduri europene ofera cateva
detalii cu privire la acest proiect de hotarare.
Se voteaza.

(

D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Punctul nr. 5: Proiect de hotarare pentru completarea ~i actualizarea
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al unitatii
administrativ teritoriale - municipiul Constanta,
DI. primar Vergil Chitac adreseaza cateva cuvinte 1n legatura cu acest proiect de
hotarare.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.

DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Punctul nr. 6: Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de uz ~i
servitute in favoarea E-Distributie Dobrogea S.A. asupra unor terenuri
situate in municipiul Constanta, in vederea realizarii serviciului public de
distributie a energiei electrice.
DI. primar Vergil Chitac adreseaza cateva cuvinte ,n legatura cu acest proiect de
hotarare.
DI. Catalin Cucoara - director executiv Directia patrimoniu $i cadastru intervine $i
ofera lamuriri consilierilor locali.
Se voteaza.
D-na Georgiana Gospodaru - secretar general delegat
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.
DI. Hira Stere - presedinte de sedinta
Avand ,n vedere ca a fost ultimul proiect de pe ordinea de zi suplimentara, cu
scuzele de rigoare pentru neconcordantele tehnice, va multumesc onorabili colegi
$i pana data viitoare va urez sanatate multa! Declar $edinta 1nchisa!

Pre$edinte $edinta,
Hira Stere

(

Secretar general delegat,
Georgiana Go o ru

