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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, 28.12.2021, ora 1200, în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția primarului municipiului Constanța 
nr. 6142/21.12.2021. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă 
on-line de videoconferință. 
 La ședință participă: 26 de consilieri din 27 de consilieri în funcție (Andrei 
Mihaela, Avătavului Costin-Valeriu, Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe Dumitru, 
Casimceali Ateș, Călin Iulian, Cocargeanu Florin-Daniel, Constantin Nicolae, Dede 
Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Garip Mirela, Iacob Florin-Cătălin, Merdinian Liviu, 
Mihăilescu Cristian, Nazîru Alexandru-Marian, Nicolae Irinela, Ochiuleț Mihai, Omocea 
Cristian, Popa Teodor, Popescu Cristiana, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Rusu Ionuț, 
Stavăr-Vergea Romeo, Șerbănescu Marian-Octavian, Tatu Daniel-Gigi, Tincu 
Cristian), dl primar Vergil Chițac, dna secretar general Viorela-Mirabela Călin. Ședința 
este condusă de dl consilier Costin-Valeriu Avătavului ales președinte de ședință prin 
HCL nr. 341/2021. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Declar 
deschisă ședința ordinară a lunii decembrie. Voi ruga pe doamna secretar să facă 
prezența.  
Se face prezența. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Doamna Arghirescu mi-a dat un mesaj, este plecată din țară, nu poate participa la 
ședința de astăzi. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Sunt 26 de consilieri prezenți. Ședința este statutară. Vom continua cu proiectul 
ordinii de zi, vom supune la vot proiectul.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, pe lista ordinii de zi este și un proiect care 
înțeleg că ar trebui scos de pe ordinea de zi, proiectul numărul 23 să fie retras.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Sigur. Domnule primar? 
Dl Vergil Chițac – primar 
Domnule președinte, proiectul numărul 23 aș vrea să îl scoatem de pe ordinea de zi, 
pentru că HCJ nr. 152/2013 la care ne raportam a fost atacată în contencios 
administrativ de prefect, prin urmare este suspendată de drept. Vă rog, dacă sunteți 
de acord să îl scoatem.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu siguranță, domnul primar, inițiatorul proiectului, retrage acest proiect – proiectul 
23. Voi face mențiunea că proiectul numărul 8, proiectul numărul 28 dar și 23 care a 
fost retras, au primit avize negative de la Comisia numărul 5, la celelalte comisii au 
primit aviz pozitiv. Supunem la vot proeictul ordinii de zi. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul ordinii de zi a trecut. Vom supune la vot ordinea de 
zi suplimentară numărul unu.  
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Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu 26 de voturi pentru, ordinea de zi suplimentară numărul unu a fost adoptată.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vom supune la vot ordinea de zi suplimentară numărul doi.  
Doamna Mihaela Andrei, cum votați? 
Dna Mihaela Andrei – consilier local 
Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul ordinii de zi suplimentare numărul doi a fost adoptat. 
Înainte să intrăm pe ordinea de zi, vom face înscrieri la cuvânt. Vă rugăm.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, ne înscriem la cuvânt la proiectul numărul 8, proiectul numărul 
28, punctual la ultimele proiecte 38, 39, 40 și ori de câte ori este cazul să intervenim.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Domnule Răsăuțeanu? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Da, voi avea și eu o intervenție domnule președinte la proiectul numărul 8, proiectul 
36 și ori de câte ori va fi nevoie.  
Dl Ionuț Rusu - viceprimar 
Îmi cer scuze, aș vrea să intervin și eu ori de câte ori este nevoie. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Bine. Mulțumesc! Proiectul numărul 1: Aprobarea procesului verbal al şedinţei 
extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 
04.11.2021. Vă rugăm să votați. 
Domnul Rusu, cum votați? 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 1 a fost aprobat. 
Proiectul numărul 2: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 08.11.2021. Vă rugăm 
să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 2 a trecut. 
Proiectul numărul 3: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.11.2021. Vă rugăm 
să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 3 a fost aprobat. 
Proiectul numărul 4: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 25.11.2021. 
Domnul Răsăuțeanu și domnul Omocea, vă rugăm să votați sau să ne transmiteți 
cum ați votat. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 4 a fost aprobat. 
Proiectul numărul 5: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.11.2021. Vă rugăm 
să votați. 
Domnul Răsăuțeanu, cum votați? 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 5 a fost aprobat. 
La numărul 6 avem ”Informare privind deplasarea în S.U.A a domnului viceprimar 
Rusu Ionuț, în perioada 15-21 noiembrie 2021”. Aceste informări au fost urcate și pe 
site-ul Primăriei, au fost prezentate și către noi. Dacă aveți întrebări, dacă nu să 
aprobăm și aceste informări. Practic, noi trebuie să luăm act de ele și să ne fie 
prezentate, atâta tot, dar vom da și un vot ca să fie totul în regulă.  
Cu 25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl Mihai Ochiuleț) această informare a fost 
aprobată. 
Punctul numărul 7 este tot o informare privind deplasarea la Istanbul – Turcia a 
domnului viceprimar Rusu Ionuț, în perioada 28-30 noiembrie 2021, de care vom lua 
act.  
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Cu 25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl Mihai Ochiuleț), proiectul numărul 7, 
informarea a fost aprobată. 
Proiectul numărul 8: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la 
nivelul municipiului Constanța în anul 2022. Aici avem o intervenție din partea PSD 
și cinci amendamente din partea USR. Dacă sunteți de acord, aș vrea să dau cuvântul 
domnilor de la PSD mai întâi.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Mulțumesc. Aș vrea să am o intervenție pentru că este extrem de important, e un 
proiect extrem de important pentru orașul nostru și cred că trebuie să tratăm cu 
seriozitate, tocmai de aceea noi cei de la grupul PSD, pe lângă amendamentul pe 
care îl vom depune, și anume acela de a elimina din capitolul VII, anexa VI taxa pe 
spații verzi, ne dorim deasemenea să reanalizăm aici în cadrul ședinței de consiliu și 
să venim și cu alte amendamente care să reducă aceste taxe, cum ar fi taxa de 
parcare și alte taxe care cred eu, că în momentul ăsta pot suporta o amânare având 
în vedere acest context pandemic, context care a afectat în mod cert veniturile 
constănțenilor. Deci, amendamentul PSD sună în felul următor: dorim eliminarea 
taxei de 50 de lei pe spațiile verzi. Vă mulțumesc! 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Deci, este un amendament, nu este o intervenție. Formulați un amendament.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Da, este un amendament. Deci, eliminarea acelei taxe de 50 de lei pe spații verzi.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Grupul consilierilor USR are o serie de amendamente, mai exact 5 la număr. Una 
dintre ele vizeaza inclusiv taxa de spații verzi. Deci, dacă îmi permiteți, voi începe să 
dau citire acestor amendamente. Și fac precizarea că unele dintre ele sunt venite în 
urma unor adrese din partea anumitor autorități, de exemplu două dintre ele sunt 
chiar efectiv formulate după adresele primite de la Camera de Comerț, Navigație și 
Agricultură, amendamente la care grupul nostru a achiesat și pe care le vom propune 
la vot în cadrul consiliului. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Da, am o întrebare. Cred că ar trebui să votăm pe rând totuși amendamentele, că nu 
ne permite să le votăm în grup. Citiți amendamentele pe rând, pe urmă voi da 
cuvântul doamnei secretar și le vom supune la vot.   
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Primul amendament: La anexa numărul 1, capitolul 1 – Impozitul/ taxa pe clădiri 
pentru persoane fizice, se elimină alineatul 2 al articolului 5 referitor la aplicarea cotei 
adiționale de 15,4% în calculul impozitului/ taxe pe clădiri datorate de persoanele 
fizice pentru clădirile nerezidențiale. În consecință, impozitul sau taxa pe clădiri 
datorată de persoanele fizice se calculează doar prin aplicarea cotei de 1,3% asupra 
valorii impozabile a clădirii. Este un amendament care ne-a parvenit și nouă de la 
Camera de Comerț, am achiesat la el, nu este neapărat o diminuare cât o etapizare 
să spunem așa, pentru anul următor cu siguranță vom ajunge la 1,5%, în acest 
moment considerăm că trebuie făcut gradual având în vedere contextul în care ne 
aflăm. Deci, acesta ar fi primul amendament. Eu propun să votăm pe fiecare 
amendament în parte, ulterior să dau citire, sau cum considerați că e mai bine.   
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Haideți să citim toate amendamentele. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Amendamentul 2: La anexa numărul 1, Capitolul I – Impozitul/ taxa pe clădiri pentru 
persoane fizice, la proiectul de hotărâre alineatul 5 al articolului 6, referitor la cauzele 
exoneratoare de la majorarea impozitului/ taxei pentru spații comerciale neutilizate 
se completează cu o nouă literă, litera f), ce va avea următorul cuprins: f) executarea 
unor lucrări publice edilitare și/sau de infrastructuă în zona de amplasare a spațiului 
comercial care împiedică proprietarul sau operatorul economic să exploateze clădirea 
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potrivit destinației. În mod corespunzător, se completează și alineatul 5 al articolului 
3 din Capitolul II – Impozitul/ taxa pe clădiri pentru persoane juridice. Aici este vorba 
despre faptul că anumite persoane juridice nu au vină atunci când există anumite 
lucrări edilitare care sunt de durată mai mare și atunci ele cumva sunt penalizate fără 
să aibă o vină și practic acest alineat f) vine să îi exonereze.  
Amendamentul numărul 3: La anexa numărul 1, Capitolul III, referitor la scutirile la 
impozitul/ taxa pe clădiri se introduce un nou alineat, alineatul 9, cu următorul 
conținut: 9) clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv 
clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive. Astfel, bazele sportive vor fi 
exonerate de la plata de impozite și taxe pe clădiri. Conform legislației naționale, 
acele clădiri care se califică ca fiind baze sportive.   
Amendamentul numărul 4: La anexa numărul 9 – Taxe administrate de Direcția 
generală gestionare servicii publice, tabelul în care este prevăzut cuantumul taxei 
rezervare loc parcare, se modifică după cum urmează: a) se introduce un cuantum 
lunar datorat de persoanele juridice astfel (aici fac mențiunea că este iarăși un 
amendament venit din direcția Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură 
la care noi am achiesat și îl prezentăm în forma care ne-a parvenit) : pentru 
autoturisme – 160 lei/lună, pentru autoutilitare cu MTMA < 2,4 t și gabarit care se 
încadrează în dimensiunile standard ale locului de parcare destinat autoturismelor – 
320 lei/lună; b) se modifică cuantumul propus pentru pesoanele fizice la 213 lei/an, 
practic este o creștere cu rata inflației, cuantum care corespunde indexării cu rata 
inflației de 2,6% a taxei stabilite și datorate pentru anul 2021, deci practic de la 208 
e o creștere la 213 lei, o creștere de 5 lei.  
Și ultimul amendament. La anexa numărul 6 – Alte taxe gestionate de SPIT, Capitolul 
VII referitor la taxa de amenajare și întreținere spații verzi, se elimină. Acestea sunt 
amendamentele propuse de grupul consilierilor USR.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumim! Îi dau cuvântul doamnei secretar. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Având în vedere faptul că amendamentul care vizează eliminarea taxei de amenajare 
și întreținere spații verzi a fost o propunere făcută de domnul Răsăuțeanu în calitate 
de reprezentant al grupului PSD, mi se pare normal să îl supunem la vot pe acesta 
primul, voiam să vă întreb dacă vi-l însușiți și dumneavoastră.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, îmi cer scuze, eu am fost primul care m-am înscris la cuvânt la 
proiectul numărul 8 și nu mi s-a dat cuvântul prima dată cum m-am înscris la 
începutul ședinței. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Domnule președinte, îmi dați voie să am și eu câteva considerațiuni asupra unora din 
aceste amendamente? 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Sigur, domnule primar, vă rog. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Pentru că aș vrea să se știe și rațiunea pentru care am propus ca, știu eu, consilierii 
să voteze știind și punctul nostru de vedere. Dacă îi mai interesează. În ultimul timp 
nu i-a mai interesat deloc. În ceea ce privește taxa de întreținere a spațiilor verzi de 
50 de lei, ea a avut ca rațiune, și văd că nu se spune lucrul ăsta, ca Asociațiile de 
proprietari, să luăm din sarcina lor întreținerea spațiilor verzi din jurul condominiului 
sau regenerarea acestora, obligatorie conform legii și bineînțeles că dacă le luăm 
această sarcină și ne-o trecem în ”cârca” noastră trebuie să avem și bani pentru așa 
ceva. Ok, înțeleg că dacă se elimină această taxă, spațiile verzi vor rămâne în 
continuare în administrarea Asociațiilor de proprietari. Cât privește taxa propusă de 
USR însușită de la Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța 
cu privire la impozitul pe clădiri – persoanele fizice, persoanele juridice, situația este 
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următoarea: dacă două persoane, una fizică – Popescu și una juridică - SC au același 
două hoteluri, una plătește persoana fizică, plătește numai 1% impozit, cealaltă, 
juridică, plătește 1,5% impozit în condițiile în care amândouă desfășoară activități 
comerciale. Modul ăsta este incompatibil cu o economie de piață și cu acțiunea unei 
primării care trebuie să creeze condiții concurențiale corecte pentru toți operatorii 
economici. Nu mă miră faptul că această Cameră de Comerț, Industrie și Navigație 
propune lucrul ăsta pentru că evident, clienții săi nu sunt persoanele fizice, ci 
persoanele juridice, însă, mă miră totuși faptul că USR-ul achiesează așa cum spune 
domnul Caragheorghe la această variantă pretextând contextul pandemic. Aici nu e 
vorba de context, e vorba ca oricând noi să asigurăm condiții concurențiale corecte. 
Deci asta este o măsură, nu de dreapta, nu de stânga, este o măsură elementară de 
economie de piață. Atâta tot.   
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, să completez la ce am spus mai devreme, 
mai mult, amendamentele au fost depuse de USR la secretar și în formă scrisă. Mi se 
pare cumva nedrept să se propună ca un amendament al PSD, deci toate cele cinci  
amendamente sunt ale USR-ului. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnul Caragheorghe, nu fiți copil. Haideți să votăm acest proiect, să îl votăm 
responsabil și acceptăm și amendamente, acceptăm cu toate îmbunătățirile.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Aici este vorba despre respectarea unor principii, despre faptul că de multe ori ni s-
a cerut să depunem la secretariat amendamente. Noi le-am depus, am respectat 
principiile, am cerut înscriere la cuvânt primii, deci cu siguranță amendamentele sunt 
amendamentele consilierilor USR și puteți să le votați.     
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Dacă îmi permiteți, domnule Caragheorghe, să vă explic logica. Noi am avut cele cinci 
amendamente ale dumneavoastră depuse, iar cei de la PSD au făcut înscriere la 
cuvânt. De aceea am lăsat la urmă amendamentele dumneavoastră, ca să putem să 
le votăm. Nu am știut că cei de la PSD vor dori să facă un amendament. Dar, doamna 
secretar îmi spune că, având în vedere că dânșii au luat cuvântul și au făcut acel 
amendament, e dreptul legal să îl facă în timpul ședinței de consiliu și că trebuie să 
respectăm și amendamentul dumnealor.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, doamna secretar trebuie să înțeleagă că eu am fost primul care 
m-am înscris la cuvânt la proiectele 8 și 28. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule Caragheorghe, eu cred că este important să dezbatem aceste 
amendamente, să le trecem și să votăm un proiect foarte important pentru orașul 
nostru. Nu înțeleg dezbaterea asta.   
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu am nimic împotrivă să începem cu acest amendament care este al USR-ului și 
este depus de USR la secretariat.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnul Caragheorghe, nu este vorba despre amendamentul USR, PSD, PNL. Haideți 
să iasă un proiect de hotărâre legitim, corect pentru constănțeni într-o perioadă grea. 
Și cred că dincolo de ce a depus ca amendament grupul PSD, cred că toate aceste 
amendamente pe care le-ați exprimat dumneavoastră sunt în spiritul a ceea ce am 
cerut și noi. Și probabil, și cei de la PNL. Deci, haideți, nu vă mai asumați niste 
truisme și niște realități care, într-adevăr trebuiesc impuse, într-o gândire logică.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
În regulă, rămâne să se menționeze acolo, că USR a depus la secretariat în formă 
scrisă aceste amendamente. Putem mai departe să votăm după cum doriți 
dumneavoastră. USR a depus sub formă scrisă la secretariat aceste amendamente.  
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Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Într-adevăr, așa este. USR a depus la secretariat amendamentele înaintea ședinței. 
Domnii de la PSD au formulat primii acel amendament.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Eu sunt curios cum formulează doamna secretar amendamentul. Îl formulează ilegal 
cum l-a făcut domnul Răsăuțeanu sau corect cum l-a făcut USR-ul, în scris și conform 
celor menționate aici. Cum va trece, doamna secretar? 
Dl Cristian Tincu – consilier local 
Cum adică un amendament ilegal? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Păi domnul Răsăuțeanu cum a spus? ”Vrem eliminarea taxei.”, cam așa a spus. Cum 
va trece doamna secretar? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Am spus așa domnule Caragheorghe: ”eliminarea capitolului VII din anxa numărul VI 
privind taxa pe spații verzi de 50 de lei.” 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Imediat mă voi sfătui cu doamna secretar și vom supune la vot amendamentele. Vă 
rugăm să ne lăsați un minut. 
Dl Cristian Tincu – consilier local 
Este prima dată când aud că există un amendament ilegal.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule președinte, doamna secretar, cred că puteți propune în cadrul ședinței de 
consiliu să se voteze fiecare amendament la rând și vom vedea și rezultatul votului.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, aș mai fi vrut să fac, până când vă sfătuiți acolo, două precizări 
la cele menționate de domnul primar. Pe de-o parte, a făcut precizări referitoare la 
taxa pe spații verzi, punându-l în balanță cu prevederile HCL 77; din punctul nostru 
de vedere acele prevederi sunt ilegale și chiar am lucrat asupra acelor prevederi. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Domnul Caragheorghe, dacă îmi permiteți, chiar din partea USR am primit solicitarea 
ca acest amendament să fie formulat amendament USR-PSD sau PSD-USR și să fie 
suspus votului un singur amendament. Doamna secretar spune că este de acord. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Cum adică e un amendament USR-PSD?  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Am primit solicitarea din partea USR. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Cine a făcut această solicitare din partea USR? 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Un coleg de-al dumneavoastră a venit acum și ne-a propus acest lucru. Sunteți de 
acord? Haideți să încheiem această dezbatere. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu am spus niciodată că este un amendament USR-PSD, este amendament USR și 
punct. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Este și amendament PSD. Haideți să găsim o soluție că suntem oameni maturi. Doar 
ce am primit această propunere din partea dumneavoastră. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule președinte, haideți să supunem la vot amendamentele. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu mai spuneți că am făcut lucruri pe care nu le-am spus. Este o propunere de cinci 
amendamente al grupului consilierilor USR, printre care se află și un amendament 
enunțat foarte corect din punct de vedere legal și nu un simplu truism de genul ”vrem 
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eliminarea taxei de 50 de lei”. Nu mai spuneți că este un amendament USR-PSD, 
când sunt cinci amendamente USR și punct. Atât. 
Dl Liviu Merdinian – consilier local 
Domnule președinte, îmi cer scuze, dacă pot să intervin. Am avut intervenții din 
partea tinerilor de la Asociația Consiliul Elevilor și așa mai departe. Ne facem de râs 
dacă ne privește cineva acum. Hotărâți din punct de vedere moral și juridic cum 
considerați dumneavoastră cu doamna secretar că orice continuare pe speța asta mai 
departe, ne diminuează credibilitatea. Este penibilă discuția.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu siguranță suntem urmăriți. 
Dl Liviu Merdinian – consilier local 
Hotărâți cumva, luați atitudine dumneavoastră, că părțile implicate ați văzut că sunt 
într-o dispută. Este absolut rușinos. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Dacă nu se acceptă un amendament USR-PSD pentru eliminarea articolului respectiv, 
vom supune la vot mai întâi amendamentul PSD pentru că l-au formulat primii, iar 
apoi cele cinci amendamente sau patru dacă rămân ale USR-ului. 
Dl Liviu Merdinian – consilier local 
Eu i-aș propune domnului Răsăuțeanu să renunțe. Să dea dovadă de maturitate, în 
spiritul civic de care a dat dovadă și până acum, renunțăm noi. Să se numească 
oricum, numai să treacă.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule președinte, supuneți la vot. 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, haideți să supuneți la vot, cronologic și să 
trecem mai departe. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, corect. Ordine cronologică, pentru că, conform alineatului 12 
din articolul 139 Cod administrativ, amendamentele se supun votului consiliului local 
în ordinea în care au fost formulate. USR a formulat aceste amendamente în scris 
depuse la secretariat.   
Dl Cristian Tincu – consilier local 
Nu scrie nicăieri că nu ai voie să formulezi verbal un amendament. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
În ordinea formulării în cadrul ședințelor, domnul Caragheorghe. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu spune în cadrul ședințelor, citiți articolul.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnul președinte, haideți să depășim momentul ăsta, că e penibil deja.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Voi da cuvântul doamnei secretar să ne dea răspunsul din punct de vedere juridic.  
Dl Cristian Tincu – consilier local 
Domnule președinte, îmi cer scuze, rolul președintelui de ședință este să conducă 
ședința.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Domnule Tincu, dar eu nu sunt jurist de profesie. Eu conduc ședința.  
Dl Cristian Tincu – consilier local 
Dar nu are legătură cu faptul că sunteți sau nu jurist. Dumneavoastră puțeti propune 
ce vreți dumneavoastră în ședință.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Atunci, supunem la vot amendamentul grupului PSD și pe urmă vom continua cu 
amendamentele grupului USR. Vă mulțumesc! 
Dl Cristian Tincu – consilier local 
Foarte bine. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
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Pentru ca circul să fie complet, amendament PSD, fără să se precizeze ce 
amendament e și cum e formulat. Ca să fie circul complet. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Din câte știu așa au fost votate și în ultimele ședințe.  
Dl Cristian Tincu – consilier local 
Exact așa au fost. Amendamente pentru fiecare partid.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Dacă se poate, domnule președinte, o rugăminte și la cei de la IT, ca amendamentele 
să poarte denumirea, cumva în mare, a ceea ce se propune tocmai pentru a face 
diferența între, mai ales amendamentele celor de la USR, că sunt mai multe. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Evident, altfel nu se poate face o delimitare între amendamente, dacă nu spunem 
despre este vorba. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vom încerca să găsim o formă, doar că amendamentele sunt destul de mari, cele 
depuse de USR, vedem, vom găsi o formă. Le va citi și doamna secretar înainte să 
fie votate. Imediat vă prezint și votul.  
Cu 17 voturi pentru, 8 împotrivă (Cristian Omocea, Ionuț Rusu, Nicolae Constantin, 
Mihaela Andrei, Costin-Valeriu Avătavului, Teodor Popa, Ateș Casimceali, Alexandru-
Marian Nazîru)  și 1 abținere (Daniel-Gigi Tatu), amendamentul grupului politic PSD 
a trecut. 
Trecem la amendamentele grupului USR. Dau cuvântul doamnei secretar să citească 
primul amendament.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
”La anexa numărul 1, Capitolul I intitulat Impozitul taxa pe clădiri pentru persoane 
fizice se elimină alineatul 2 al articolului 5 referitor la aplicarea cotei adiționale de 
15,4% în calculul impozitului / taxei pe clădiri datorată de persoanele fizice pentru 
clădirile nerezidențiale.”  
Dl Ionuț Rusu - viceprimar 
Domnule președinte, vă rog frumos, mai citiți odată amendamentul.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
”La anexa numărul 1, Capitolul I se elimină alineatul 2 al articolului 5 referitor la 
aplicarea cotei adiționale de 15,4% în calculul impozitului / taxei pe clădiri datorat/ă 
de persoanele fizice pentru clădirile nerezidențiale.”  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Domnul Tatu, vă rugăm să votați. 
Domnul Tatu, nu ne apare votul dumneavoastră. 
Dl Daniel-Gigi Tatu – consilier local 
Nu mi-a apărut sondajul. Votez împotrivă. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumesc. 
Cu 9 voturi pentru și 17 împotrivă (Marian-Octavian Șerbănescu, Ioana-Claudia 
Dobre, Cristian Tincu, Costin-Ioan Răsăuțeanu, Liviu Merdinian, Cristian Omocea, 
Ionuț Rusu, Nicolae Constantin, Daniel-Gigi Tatu, Mihaela Andrei, Costin-Valetiu 
Avătavului, Dede Perodin, Irinela Nicolae, Cristian Mihăilescu, Teodor Popa, Ateș 
Casimceali, Alexandru-Marian Nazîru) amendamentul nu a trecut.  
Următorul amendament USR. Dau cuvântul doamnei secretar.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
”La anexa 1, Capitolul I, la proiectul de hotărâre alineatul 5 al articolului 6, referitor 
la cauzele exoneratoare de la majorarea impozitului/ taxei pentru spații comerciale 
neutilizate se completează cu o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: f) 
executarea unor lucrări publice edilitare și/sau de infrastructuă în zona de amplasare 
a spațiului comercial care împiedică proprietarul sau operatorul economic să 
exploateze clădirea potrivit destinației. În mod corespunzător, se completează și 
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alineatul 5 al articolului 3 din Capitolul II – Impozitul/ taxa pe clădiri pentru persoane 
juridice.” 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Supunem la vot amendamentul. Vă rugăm să votați. 
Domnul Merdinian nu ne apare votul dumeavoastră.  
Cu 24 de voturi pentru și 1 împotrivă (Cristian Mihăilescu), amendamentul a fost 
aprobat. 
Amendamentul numărul 3. Doamna secretar, vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
”La anexa numărul 1, Capitolul III, referitor la scutirile la impozitul/ taxa pe clădiri 
se introduce un nou alineat, alineatul 9, cu următorul conținut: clădirile folosite 
pentru desășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea 
bazelor sportive.” 
Dl Liviu Merdinian – consilier local 
Îmi cer scuze, domnule președinte, se deconectase la mine. Puteți menționa un vot 
pentru amendamentul anterior?  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Sigur. 
Dl Liviu Merdinian – consilier local 
Sunt pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
25 pentru și 1 împotrivă. 
Vă rog să votați amendamentul numărul 3 al grupului USR. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Domnul Caragheorghe, nu știu dacă ați verificat, dacă noi avem dreptul să acordăm 
alte scutiri în afară de cele prevăzute de Codul fiscal. Dar o spun cu bună credință și 
nu cu ironie. Cred că e o chestiune de legalitate.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu știu dacă am înțeles exact, domnule primar, ce ați spus, dar noi le-am trecut și 
printr-o sită juridică, dacă ele corespund Codului fiscal. 
Dl Vergil Chițac – primar 
În regulă. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Domnul Merdinian, v-a apărut sondajul? Sunteți prezent? 
Dl Liviu Merdinian – consilier local 
Da, nu mi-a apărut. Am o problemă cu conectivitatea. Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumesc. Cu 26 de voturi pentru, amendamentul numărul 3 a fost adoptat. 
Trecem la amendamentul numărul 4 al USR. Doamna secretar, vă rugăm. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
”La anexa numărul 9 intitulată Taxe administrate de Direcția generală gestionare 
servicii publice, tabelul în care este prevăzut cuantumul taxei rezervare loc parcare, 
se modifică după cum urmează: a) se introduce un cuantum lunar datorat de 
persoanele juridice astfel: pentru autoturisme – 160 lei/lună, pentru autoutilitare cu 
MTMA < 2,4 t și gabarit care se încadrează în dimensiunile standard ale locului de 
parcare destinat autoturismelor – 320 lei/lună; b) se modifică cuantumul propus 
pentru persoanele fizice la 213 lei/an, practic este o creștere cu rata inflației, cuantum 
care corespunde indexării cu rata inflației de 2,6% a taxei stabilite și datorate pentru 
anul 2021.” 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă rugăm să votați. 
Cu 25 de voturi pentru și 1 împotrivă (Cristian Mihăilescu), amendamentul a fost 
aprobat. Amendamentul numărul 5, doamna secretar.  
 



10 
 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Amendamentul numărul 5 vizează taxa de amenajare și întreținere spații verzi, prin 
care se elimină această taxă. Având în vedere că a fost supus la vot anterior 
amendamentul celor de la PSD, acest amendament înțeleg că a rămas fără obiect.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
O intervenție, domnule președinte. În luna ianuarie a acestui an, HCL 36/2021 
prevede cum se procedează pe astfel de amendamente, deci o rog pe doamna 
secretar să verifice HCL 36/2021, aprobat în ianuarie, acest an, unde se spune în 
mod clar cum se procedează privind amendamentele. Mulțumesc! 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumim! Continuăm cu următorul amendament, domnule Caragheorghe? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Au fost 5 amendamente și ultimul, al 5-lea era cel cu anexa numărul 6 – Capitolul 
VII, referitor la eliminarea taxei. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Deci, s-au încheiat amendamentele, vom supune proiectul în integralitatea sa cu 
amendamentele votate. Vă rugăm să votați. 
Dl Florin-Cătălin Iacob – consilier local 
Eu sunt pentru, mi-a dispărut sondajul. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 8 a fost aprobat. 
Proiectul numărul 9: Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe 
clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, 
situată în municipiul Constanța, str. I. G. Duca nr. 39. iniţiator: primar Vergil 
Chițac. Vă rugăm să votați. 
Cu 19 voturi pentru și 6 împotrivă (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Mihăilescu 
Cristian, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Șerbănescu Marian-Octavian, Tincu Cristian), 
proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 10: Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe 
clădiri și pe terenul aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, 
situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 78, proprietatea societății 
Standard Investments & Developments SRL. iniţiator: primar Vergil Chițac.  
Dl Liviu Merdinian – consilier local 
Nu mi-a apărut sondajul.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cum votați, domnul Merdinian? 
Dl Liviu Merdinian – consilier local 
Împotrivă. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! 19 cu 7 este rezultatul final al votului. Revin la proiectul numărul 10. 
Vă rugăm să votați. 
Cu 18 voturi pentru și 8 împotrivă (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Merdinian 
Liviu, Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Șerbănescu 
Marian-Octavian, Tincu Cristian) proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 11: Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a 
impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. 
Alexandru S. Pușkin nr. 33, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită. iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați.  
Domnul Șerbănescu vă rugăm să ne spuneți cum votați.  
Dl Marian-Octavian Șerbănescu – consilieri local 
Am votat. Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Mulțumesc! Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
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Proiectul numărul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare 
Constanța SRL. Vă rugăm să votați. 
Dl Nicolae Constantin – consilier local 
Nu apare sondajul la mine. Sunt pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Au fost câteva probleme tehnice și vom retrimite sondajul. Vă rugăm să votați din 
nou. Vă mulțumesc. 
Doamna Cristiana Popescu cum votați? 
Dna Cristiana Popescu – consilier local 
Pentru. Nu mi-a apărut sondajul. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A. iniţiator: 
primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați.  
Domnul Merdinian, cum votați? 
Dl Liviu Merdinian – consilier local 
Pentru. Nu mi-a apărut.  
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al SC Confort Urban SRL 
Constanța. iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați.  
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea auditorului 
statutar al SC Confort Urban SRL Constanța pentru exercițiile financiare 
2021, 2022, 2023. iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 16: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 
privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public si privat din municipiul Constanța. iniţiator: 
primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor, 
fundaţiilor şi cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de 
servicii sociale potrivit legii, selecţionate în vederea acordării de subvenţii 
de la bugetul local pentru anul 2022. iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să 
votați. 
Domnul viceprimar Cocargeanu cum votați? 
Dl Florin-Daniel Cocargeanu - viceprimar 
Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 18: Proiect de hotărâre privind repartizarea si extinderera 
unor spatii cu destinatia de locuinta din fondul locativ de stat, situate pe 
raza municipiului Constanta. iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 19: Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație 
publică a amplasamentelor prevăzute în HCL nr. 105/2021 privind 
aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului 
Constanța.  iniţiator: primar Vergil Chițac. Aici avem și propuneri. Avem o comisie. 
Vă rog dacă sunt propuneri. Sunt trei posturi de consilieri în cadrul comisiei și trei 
posturi de supleanți. 
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Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Propunerile grupului liberal sunt 
următoarele: pentru titulari – domnul Omocea Cristian și doamna Mihaela Andrei și 
pentru membru supleant – domnul Nazîru Alexandru. Mulțumesc frumos! 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Alte propuneri, vă rog? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Din partea grupului USR – titular Cătălin Iacob, supleanți – Cristiana Popescu și 
Romeo Stavăr.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vom supune la vot propunerile. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Pentru consilierii locali propuși s-au înregistrat următoarele voturi: 
Pentru domnul Cristian Omocea, în calitate de membru titular – 26 de voturi pentru; 
Pentru domnul Alexandru Nazîru, membru supleant – 26 de voturi pentru; 
Pentru doamna Mihaela Andrei, membru titular – 26 de voturi pentru; 
Pentru domnul Romeo Stavăr, membru supleant – 25 de voturi; 
Pentru domnul Cătălin Iacob, membru titular - 25 de voturi; 
Pentru doamna Cristiana Popescu, membru supleant - 25 de voturi. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vom vota proiectul în integralitatea sa. Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 19 a fost aprobat. 
Trecem la proiectul numărul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic de detaliu – îmbunătățirea competitivității economice prin 
construire imobil P+4E – showroom și birouri, construire imobil parter – hală 
depozitare aferentă și achiziție echipamente, amenajare incintă, bd. Aurel 
Vlaicu, parcela A 659/10/1, investitor Mesta Marmură și Travertin SRL. 
iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 21: Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 
592/2005 privind modificarea HCL nr. 431/2003. iniţiator: primar Vergil Chițac. 
Vă rugăm să votați. 
Domnul Tatu, cum votați? 
Dl Daniel-Gigi Tatu – consilier local 
Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu 26 de voturi proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 22: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
Acord de colaborare între Municipiul Constanța și Universitatea Ovidius 
Constanța. iniţiatori: grup consilieri USR-PLUS. Supunem la vot proiectul.  
Domnul viceprimar Cocargeanu cum votați? 
Dl Florin-Daniel Cocargeanu - viceprimar 
Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumesc. Cu 26 de voturi proiectul a fost aprobat. Proiectul numărul 23 a fost 
retras. Proiectul numărul 24: Proiect de hotărâre pentru modificarea titlului și 
art. 1 din HCL nr. 381/2021 privind preluarea în proprietatea publică a 
municipiului Constanța a spațiului comercial în suprafață construită de 15 
mp, situat în municipiul Constanța, B-dul 1 Mai nr. 101. iniţiator: primar Vergil 
Chițac. Vă rugăm să votați.  
Cu 26 de voturi proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 25: Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat 
al municipiului Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 
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255078,  în suprafață de 76 mp,  situat în municipiul Constanța, B-dul Tomis 
nr. 437. iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 26: Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de 
teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Burlacu Traian, 
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. iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm 
să votați. 
Cu 26 de voturi proiectul numărul 26 a fost aprobat. 
Trecem la proiectul numărul 27: Proiect de hotărâre privind atribuirea unei 
suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului 
Ciobotaru Constantin, 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. iniţiator: primar Vergil 
Chițac. Vă rugăm să votați. 
Doamna Mihaela Andrei cum votați? 
Dna Mihaela Andrei – consilier local 
Nu mi-a apărut sondajul. Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu 26 de voturi pentru proiectul numărul 27 a fost aprobat. 
Trecem la proiectul numărul 28: Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
declanșării procedurii de expropriere a terenului, în suprafață totală de 230 
mp – proprietate privată a unei persoane fizice – în vederea realizării 
lucrărilor de interes public local ’’Amenajarea unei grădini publice în 
cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei – Tic Tac din Municipiul Constanța”. 
iniţiator: primar Vergil Chițac.  
Domnul Caragheorghe aici este o înscriere la cuvânt din partea dumneavoastră. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Așa cum am salutat deja acest demers în faza lui incipientă, în proiectul de inițiere al  
exproprierii terenului din Tomis Nord, ne menținem poziția și susținem acest proiect, 
dar, așa cum am spus și în Comisia 1, nu vrem să credem că este vorba de 
discriminare, dar nu înțelegem de ce un referat depus de consilierii USR în 29 ianuarie 
a acestui an pe o speță similară sau credem noi că similară sau identică, nu avem un 
răspuns nici până în ziua de azi vizavi de referatul respectiv. Înțeleg că între timp se 
vor face diverse verificări ca să primim un răspuns, dar totuși suntem la un an de zile 
de la acel moment și o să fiu mai exact, vorbim de proiectul de expropriere a 
terenurilor de la Lupoaică care și în acel moment erau în aceeași fază ca și acest 
teren din Tomis Nord adică cu fundație turnată. Un proiect depus în luna ianuarie, nu 
s-a întamplat absolut nimic cu el, iar acest proiect acum, bineînțeles noi îl salutăm și 
îl susținem dar am vrea să știm exact de ce se întâmplă aceste lucruri. Nu cunoaștem, 
nimeni nu ne spune nimic. 
Dl Vergil Chițac - primar 
Vă spun eu, domnul Caragheorghe. Pentru că simpla depunere a unei cereri nu 
înseamnă că va fi și introdusă pe ordinea de zi a Consiliului local. Trebuie să vă faceți 
raportul de specialitate.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Păi, aparatul administrativ a primit acest referat, aparatul administrativ este cel care 
trebuia să ducă la îndeplinire o voință a consilierilor și să ne comunice măcar. Nu am 
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primit nici măcar o comunicare să ni se spună ce se întâmplă. De ce nu se duce la 
îndeplinire solicitarea noastră.   
Dl Vergil Chițac - primar 
Deci, aparatul legislativ al primăriei, ca să înțelegem cu toții cum funcționează 
lucrurile, vă putem da justificare de legalitate. Problema necesității și a oportunității 
o dovediți dumneavoastră și o motivați din punct de vedere politic. Ori asta nu ați 
motivat.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Ok, iar eu vă întreb pe dumneavoastră acum, din punctul dumneavoastră de vedere. 
Necesitatea și oportunitatea proiectului nostru față de acest proiect din Tomis Nord 
este similară, identică sau cum este? 
Dl Vergil Chițac - primar 
Nu are niciun fel de importanță părerea mea. Ideea este că trebuie să parcurgem o 
procedură. Eu de-asta sunt aici.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! Dacă nu mai sunt intervenții vom supune la vot proiectul. 
Domnul Caragheorghe nu mi-a apărut votul dumneavoastră. La fel și pentru domnul 
Constantin Nicolae.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu 18 voturi pentru și 8 abțineri (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Merdinian Liviu, 
Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Șerbănescu Marian-
Octavian, Tincu Cristian) proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 29: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către 
Consiliul Județean Constanța în vederea efectuării demersurilor necesare 
referitoare la trecerea imobilului situat în municipiul Constanța str. Medeea 
nr. 25A, din domeniul public al județului Constanța în domeniul public al 
municipiului Constanța. iniţiator: primar Vergil Chițac. Dacă nu sunt intervenții, vă 
rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 30: Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din 
domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța a unor terenuri 
situate în municipiul Constanța, zona Faleză Nord. Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 31: Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării HCL 
nr. 284/2021 privind aprobarea solicitării către Guvernul României în 
vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil 
din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății 
prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public 
al municipiului Constanța. Vă rugăm să votați. 
Doamna Garip, cum votați? 
Dna Mirela Garip – consilier local 
Pentru. Nu am primit sondajul. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Trecem la proiectul numărul 32: Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume 
din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din 
cadrul Clublului Sportiv Marina Constanța care au obținut performanțe 
deosebite la Campionatul Mondial de Ju Jitsu desfășurat la Abu Dhabi, 
Emiratele Arabe Unite, în anul 2021. iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să 
votați. 
Domnul Omocea, cum votați? 
Dl Cristian Omocea – consilier local 
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Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 33: Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din 
bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni care 
au obținut performanțe deosebite la Cupa României Baschet Feminin 3x3, 
desfășurată în sezonul competițional 2021-2022. iniţiator: primar Vergil Chițac. 
Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 34: Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din 
bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din 
cadrul Clubului Sportiv Farul Constanța care au obținut performanțe 
deosebite la competițiile internaționale oficiale desfășurate în anii 
competiționali 2020 și 2021. iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să votați. 
Doamna Mihaela Andrei, cum votați? 
Dna Mihaela Andrei – consilier local 
Pentru. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 35: Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din 
bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor 
acestora pentru rezultatele deosebite obținute la competițiile de baschet-
Liga Națională de Baschet 3x3 și Cupa României la Baschet 3x3, desfășurate 
în sezonul competițional 2021-2022. iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să 
votați. 
Avem 26 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat.  
Proiectul numărul 36: Proiect de hotărâre privind înființarea Club Sportiv 
Municipal. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aici am notat că este o intervenție din 
partea grupului PSD. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Mulțumesc, domnule președinte. Da, grupul PSD vrea să sublinieze un aspect extrem 
de important pentru că și noi ne dorim înființarea acestui club sportiv municipal. Dar 
considerăm că este nevoie, și poate domnul primar va reflecta asupra acestei 
recomandări și solicitări pe care o avem de a înființa de ce nu un grup de lucru care 
să fie într-adevăr funcțional, operativ în vederea înființării acestui club implicând, de 
altfel, toate asociațiile sportive care astăzi sunt finanțate din banii constănțenilor, 
asociații care au primit și primesc bani, să fie implicate în acest proces de înființare 
și un aspect foarte important pe care l-am mai solicitat și îl subliniez și acum: cred 
că din acest grup de lucru trebuie să facă parte și oamenii mari din sport constănțeni 
care au pus bazele până la urmă în Constanța în ceea ce privește sportul și cu care 
ne mândrim, oamenii cu experiență, oameni poate chiar dacă au ajuns la o anumită 
vârstă au o grămadă de lucruri pe care să ni le împărtășească și să ne ajute la 
înființarea unui club sportiv municipal așa cum trebuie. Cred că oameni ca Ilie Floroiu, 
doamna Elena Frâncu, campioni cu care ne mândrim, oameni cu experiență cred că 
ar putea fi implicați în procesul de înființare și bineînțeles să ardem toate etapele 
astfel încât să nu greșim. Asta este solicitarea noastră, pentru că de altfel, suntem 
de acord cu înființarea unui astfel de club.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! 
Dl Vergil Chițac - primar 
Domnule Răsăuțeanu, agreăm întru totul propunerea dumneavoastră. Noi aici 
discutăm de decizia de înființare a Clubului Sportiv Municipal. După ce am luat 
decizia, ca să o punem în practică va trebui să luăm măsuri de tipul acesta, să creăm 
un grup de lucru, să fie implicați oamenii despre care ați vorbit dumneavoastră și alții 
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evident, trebuie să inventariem bazele sportive pe care le avem în discuție, deci avem 
mult de muncă. Eu sunt absolut de acord cu ceea ce ați spus. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! Trecem la vot.  
Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere (Mihai Ochiuleț), proiectul a fost aprobat. 
Trecem la proiectul numărul 37: Proiect de hotărâre privind desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului local Constanța în Grupul de lucru antibullying al 
Liceului Tehnologic ”Ioan N. Roman” din municipiul Constanța. iniţiatori: 
consilierii locali Garip Mirela, Rusu Ionuț, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, 
Merdinian Liviu. Aici avem și o propunere.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți. În cadrul Comisiei 4, s-a luat decizia ca 
reprezentantul în această comisie să fie și reprezentantul în Consiliul de administrație 
și anume domnul Ateș Casimceali. Vă mulțumesc frumos. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! Dacă mai sunt intervenții.  
Dl Vergil Chițac - primar 
Am o intervenție: nu există niciun cuvânt românesc pentru ”bullying”? 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Putem să folosim ”împotriva violenței în școli”. 
Dl Vergil Chițac - primar 
Cred că așa e cel mai bine. 
Dna Mihaela Andrei – consilier local 
Violenței verbale și fizice, nu numai fizice, să se înțeleagă. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Vom supune la vot propunerea colegului Ateș Casimceali.  
Cu 26 de voturi pentru, propunerea a fost aprobată. Vom vota proiectul în 
intergralitatea sa. 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul numărul 38: Proiect de hotărâre privind numirea unui membru 
provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța. 
Domnul Caragheorghe, așteptăm o intervenție din partea dumnealui. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Propunerea noastră este tot Gabriel Ciobanu. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Fac precizarea că s-a vacantat un loc în Consiliul de administrație al CT BUS 
Constanța. Dacă mai sunt intervenții, dacă nu, vom vota această propunere. 
Cu 24 de voturi pentru și 1 vot împotrivă, propunerea a fost aprobată. Vom vota 
proiectul în integralitatea sa. 
Cu 25 de voturi pentru și 1 abținere (Marian-Octavian Șerbănescu), proiectul a fost 
aprobat. 
Proiectul numărul 39: Proiect de hotărâre privind numirea unor membri 
provizorii în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea 
Domeniului Public și Privat Constanța. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aici s-au 
vacantat două locuri. Voi da cuvântul doamnei secretar pentru una dintre poziții. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Pentru una dintre poziții, propunerea este domnul Stere Hira. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Este vorba despre domnul director al RAEDPP. Și domnul Caragheorghe vă rog dacă 
aveți o intervenție.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Da, mulțumesc domnule președinte. Propunerea USR este Lorin Ursa. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
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Pentru domnul Stere Hira avem 26 de voturi pentru. 
Pentru domnul Lorin Ursa avem 25 de voturi pentru. Nu avem niciun vot împotrivă, 
nici o abținere. 
Propunerile au fost aprobate, vom vota proiectul în integralitatea sa. Vă rugăm să 
votați. 
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. 
Proiectul 40: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Vă rugăm, 
propuneri. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți. Din partea USR propunerea este Ochiuleț 
Mihai.  
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Doamna secretar îmi transmite că aici nu este nevoie de buletin de vot, vom vota 
proiectul în integralitatea sa cu propunerea domnul Mihai Ochiuleț. Vă rugăm să 
votați. 
Cu 25 de voturi pentru și 1 împotrivă, proiectul a fost aprobat. 
Trecem la ordinea de zi suplimentară numărul 1: Proiect de hotărâre pentru 
modificarea HCL nr. 123/2021 privind „Regulamentul de organizare si 
functionare a parcarilor publice din municipiul Constanta”. initiatori: grupul 
consilierilor PNL și grupul consilierilor USR. Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 1 de pe ordinea suplimentară numărul 1 a 
fost aprobat. 
Trecem la ordinea de zi suplimentară numărul 2: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea execuției bugetului local la data de 24.12.2021.  
Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost aprobat. Am epuizat ordinea de zi suplimentară 
numărul 2. Am votat toate proiectele. În calitate de președinte, eu aș vrea să vă 
mulțumesc pentru această oportunitate în care trei luni de zile am condus ședințele 
de consiliu local municipal.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
O întrebare aveam. Am citit ieri în presă că a descins DNA la primărie și eram curios 
dacă se poate să i se prezinte consiliului local care este motivul controlului. Ar trebui 
consiliul local să știe acest lucru. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Domnule președinte, eu vreau să vă mulțumesc pentru felul cum ați condus aceste 
ședințe, deasemenea să-i doresc succes noului președinte ales, domnului Ochiuleț. 
Să vă spun un sincer ”La mulți ani”, să avem un an mai bun, cu înțelepciune, cu 
echilibru. Să ne vedem sănătoși! 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
Și eu vă mulțumesc! Îi doresc domnului Ochiuleț succes și vreau să vă urez tuturor 
un an nou mai bun cu împliniri atât pe plan personal cât și la nivel de consiliu 
municipal și să ne auzim cu bine. Vă urez numai bine! Vă mulțumesc! 
 
      Președinte ședință,                                                     Secretar general, 
   Costin-Valeriu Avătavului                                           Viorela-Mirabela CĂLIN 
   
 
                                                                                        Elaborat, 

consilier Iulia-Cristina NENU 
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