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PROCES-VERBAL 
   
 
În conformitate cu prevederile art. 138, alin. 13 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare, se întocmește procesul-verbal 
încheiat astăzi, 21.07.2022, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului 
Constanţa cu convocare de îndată prin Dispoziția nr. 2611/20.07.2022 a primarului 
municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă 
online de videoconferință. 

  
La ședință participă: 26 de consilieri din 26 de consilieri în funcție, d-na secretar 

general Viorela-Mirabela Călin. Ședința este condusă de doamna consilier Cristiana 
Popescu aleasă președinte de ședință prin HCL nr. 298/2022. 

 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Declar deschisă ședința extraordinară cu 

convocare de îndată de astăzi. Îi dau cuvântul doamnei secretar general să facă 
prezența. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Bună ziua. O să dau citire listei de prezență. (se face prezența, sunt prezenți 25 de 

consilieri locali din 26, avem cvorum. Nu a fost prezentă doamna Mirela Garip care a 
intrat în ședință ulterior). 

Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Înainte de a supune la vot ordinea de zi o să rog liderii de grup să se înscrie la cuvânt.  
Din partea grupului consilierilor locali PNL. 
Dl. Ionuț Rusu 
Din partea PNL mă înscriu eu la cuvânt. 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Din partea grupului consilierilor locali PSD. 
Dl. Constantin Nicolae 
(nu se aude pe înregistrare intervenția domnului consilier) 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
(nu se aude pe înregistrare intervenția domnului consilier) 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Proiectul ordinii de zi cuprinde  1 punct, vă rog să votați ordinea de zi. 
(au loc discuții care nu se aud pe înregistrare) 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Avem 24 de voturi pentru și 1 împotrivă. Proiectul ordinii de zi a fost aprobat. 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Pentru că s-a cerut luarea cuvântului înainte de citirea amendamentelor, va rog. 
Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Vă rog să așteptăm un pic cu  dezbaterile până când se  rezolvă problema tehnică, 

astfel încât cei care se uită la noi să ne și poată auzi. 
Dl. Ionuț Rusu 
Doamna președintă, pentru că în această perioadă domnul primar lipsește mi-a 

delegat mie atribuțiile domniei sale. Voiam să vă spun că dânsul în data de 15 iulie a 



făcut declarația în care spune că a luat decizia de a propune consilierilor locali o 
schimbare importantă în ceea ce privește implementarea regulamentului parcărilor din 
oraș, astfel încât dânsul dorea să ne supună nouă, consilierilor, eliminarea obligativității 
plății locurilor de parcare din Constanța și Mamaia între orele 22:00 și ora 8:00. Pentru 
că la momentul respectiv, în această declarație, domnia sa nu a făcut precizarea să fie 
până pe data de 15 septembrie, în discuțiile pe care le-am avut cu dânsul (dânsul fiind 
inițiatorul acestui proiect) a spus că data de 15 a apărut datorită faptului că el a 
considerat că până atunci, pe 15 septembrie, noi vom avea un proiect modificat. Drept 
urmare, inițiatorul vine cu un amendament, astfel încât textul modificat să fie „Se 
aprobă suspendarea obligativitâții plății tarifului de parcare din municipiul Constanța și 
stațiunea Mamaia zilnic între orele 22:00 și ora 8:00 până la data de 31.12.2022 
inclusiv.” Mulțumesc frumos. 

Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Doamna președintă, o să intervin eu în locul Domnului Caragheorghe. Eu vreau să 

spun că încă dinainte să înceapă sezonul estival, grupul consilierilor USR împreună cu 
colegii de la PNL au pus pe masă domnului primar un proiect de regulament care ar fi 
rezolvat problemele cu care ne confruntăm în acest moment. Nu a fost luat în 
considerare, nu a fost urcat în consultare publică pentru a asculta și părerile cetățenilor 
și a celor implicați. Acum, în mijlocul sezonului, venim și facem această propunere, care 
este o propunere bună și care face parte din pachetul nostru de propuneri pe care l-am 
făcut inițial. Este o propunere pe care o susținem, dar am venit în completare și cu 3 
amendamente. Unul coincide cu cel spus pe domnul viceprimar Ionuț Rusu, pentru că 
este nevoie ca pentru suspendare să se stabilească o perioadă definită, așa cere legea. 
Am stabilit că acea perioadă să se întindă până la 31 decembrie 2022. În plus, aici totuși 
aș vrea să auzim de la doamna secretar, pentru că Legea nr. 24/2000 prevede ca pentru 
debutul suspendării să fie precizată expres o dată. Aceasta nu este precizată, este 
precizat doar faptul că suspendarea va intra în vigoare în momentul în care hotărârea 
este comunicată către cetățeni și, pentru că sunt niște termene destul de largi, mai întâi 
doamna secretar trebuie să o comunice prefecturii în termen de 10 zile, ulterior urmând 
a mai avea un termen de 5 zile pentru a fi comunicată cetățenilor, aș vrea să ne spună, 
ori să stabilim o dată clară la care să se aplice suspendarea, ori să ne spună dumneaei 
când își asumă că trimite către prefectură hotărârea de consiliu dacă aceasta va fi 
adoptată. În plus am mai venit cu un amendament prin care noi vrem să fie eliminată 
taxa de parcare în stațiunea Mamaia și pe timpul zilei și un alt amendament care cumva 
face să fie mai clar articolul 3 din proiectul de hotărâre care nu este în nici un caz clar 
formulat. Mulțumesc. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Dacă îmi permiteți, după cum puteți observa, la articolul 2, tocmai pentru că avem 

niște articole în Codul administrativ, respectiv art. 197 alin. 1 și 198 alin. 2, care ne 
spune care sunt termenele pentru comunicarea hotărârii, nu am venit în cuprinsul 
articolului 1 să precizăm un termen, am venit cu articolul 2 unde am spus că „prezenta 
hotărâre produce efecte de la data aducerii la cunoștința publică.” 

Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Da, ok, dar noi vrem să producă efecte cât mai repede și de asta vă spun: termenele 

respective sunt niște termene maxime. Dumneavoastră ați putea să comunicați mâine 
către prefectură și pot fi, de asemenea, comunicat și către cetățeni. Când credeți că 
puteți să faceți această comunicare ca să nu mai intervenim cu o dată certa? 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Vă dați seama că această comunicare se va face cu celeritate cât mai repede posibil, 

până când se modifică hotărârea ca urmare a amendamentelor care se vor spune la 
vot... 

Dl. Ionuț Rusu 
Dacă îmi permiteți să intervin, doamna președintă. Puteți să o faceți inclusiv astăzi? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 



Da, se poate face chiar și astăzi. Totodată, ce voiam să vă menționez este că prin 
amendamentele dumneavoastră nu ați venit... Avem un amendament de modificare a 
articolului 1, avem un amendament de completare cu un nou articol, însă articolului 2 
nu a fost modificat. Avem, practic, două chestii care se bat cap în cap: aducerea la 
cunoștința publică și termenul pe care îl instituiți dumneavoastră, respectiv 25.07.2022. 

Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Și, în momentul în care a fost depus amendamentul, ați comunicat acest aspect? 

Pentru că altele ni le-ați comunicat, legate de amendament. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Amendamentele sunt obligată să vi le primesc. 
Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
De ce nu le-ați primit în forma în care le-am depus prima dată? Ne-ați pus să 

modificăm exact articolul 2. Noi vorbeam de modificare și dumneavoastră ne-ați spus 
să facem completare. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Pentru că se completează proiectul de hotărâre cu un articol nou de sine stătător. 
Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Se putea modifica foarte bine articolul 2 conform celor precizate de noi. Și atunci, nu 

se mai bătea nimic cap în cap, pentru că și primul amendament cuprindea aceeași data 
de 25 iulie pentru a începe suspendarea, pentru a se aplica suspendarea. Dar 
dumneavoastră ați vrut să modificați, ați modificat doar o parte, fără să ne aduceți la 
cunoștință alte aspecte, ceea ce nu este ok. Putem modifica acel amendament 2 sau să 
venim cu un alt amendament în timpul  ședinței prin care să scoatem acea dată de 25 
iulie. 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Da, mulțumesc. Grupul Partidului Social Democrat își exprimă, dacă vreți, profunda 

dezamăgire pentru modul în care bâjbâie administrația Chițac, Ovanesian, USR, PNL, 
cum vreți dvs. să-i spuneți. Este incredibil cum de ați înțeles dumneavoastră, cei care 
conduceți orașul, să guvernați unul din cele mai importante municipii din țară, un oraș 
care are nevoi specifice. Este un oraș turistic, este un oraș care are nevoie de abordări 
specifice, mai ales în acest context economic, social, după doi ani de pandemie, un 
context pe care dumneavoastră trebuia să îl anticipați. Și o să vă spun de ce. Eu cred 
că de anul trecut de când noi, PSD Constanța, grupul consilierilor PSD am votat 
împotriva acestui regulament pe care dumneavoastră cei de la PNL și USR l-ați votat la 
propunerea primarului ... noi atunci am atras atenția și am spus așa: oameni buni, dragi 
colegi, cu tot respectul, pentru că sunteți reprezentanții constănțenilor în consiliul local, 
așa cum suntem noi, și atunci noi trebuie să găsim soluții. Cu echilibru, cu înțelepciune, 
astfel încât orgoliile și interesele personale sau de partid să fie lăsate de o parte. Și 
atunci, noi am spus: nu sunt bune tarifele astea, sunt exagerate, va veni criza peste 
noi, se vor scumpi toate, puterea de cumpărare va scădea. Trebuie să anticipăm niște 
măsuri pentru mediul de afaceri, să venim cu niște facilități, să scădem tarifele 
semnificativ la parcare, pentru că îi vom alunga pe turiști. Ceea ce s-a și întâmplat, 
pentru că efectul de anul acesta este rezultatul deciziilor pe care le-ați luat 
dumneavoastră, PNL și USR împreună cu domnul primar, atunci când ați aprobat tarifele 
astea exagerate. Au venit turiștii anul trecut, s-au crucit când au văzut tarifele și au zis: 
„la anul nu mai venim”, adică anul ăsta și s-a întâmplat lucrul ăsta. Plus, adăugăm un 
alt argument: creșterea prețurilor, scumpirea tuturor produselor, serviciilor. Astea 
trebuiau să fie anticipate de administrația Chițac, Ovanesian - că am înțeles că doamna 
Ovanesian este autorul acestui regulament, nicidecum... 

Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Domnule Răsăuțeanu, vă rog să ajungeți la subiect. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Doamna președintă, vreau să se înțeleagă pentru că este o problemă extrem de 

importantă. Din păcate, noi asistăm la un conflict între dumneavoastră, vă bateți în 



amendamente care mai de care copiate după proiectul PSD de anul trecut, 
amendamente pe care le-am avut anul trecut și duceți în derizoriu, practic, interesul 
constănțenilor. Ne batem joc de constănțeni cu o măsură pe care dumneavoastră o 
propuneți (dumneavoastră - administrația actuală). Dumneavoastră o propuneți tardiv. 
Deci, duceți în derizoriu interesul operatorilor economici pe care trebuia să-i chemați la 
discuții înainte de începerea sezonului estival și să-i întrebați: ce trebuie să facem noi 
sau ce putem să facem noi, administrația locală ca să vă fie bine dumneavoastră, ca să 
vă puteți plăti taxele și impozitele, ca să avem bani la buget? Nu știu, reducem tarifele 
la parcare, venim cu niște facilități pe taxele de autorizare. Dincolo de acest aspect, se 
propun niște amendamente ... Și grupul PSD se va abține din mai multe considerente:  
acum două luni de zile grupul PSD a depus proiect de hotărâre în același spirit pe care 
l-am avut și atunci când am depus amendamentele la proiectul pentru parcări, HCL 123. 
De două luni de zile am depus acest proiect, și acolo în proiect am spus așa: vrem 
reducerea tarifelor pe zona 0 în oraș și Mamaia, vrem gratuitate noaptea în Mamaia și 
oraș, vrem să desființăm zonă 2, vrem să avem pe zona 1 tarif de 1,5 RON cu TVA cu 
tot. Nu s-a întâmplat nimic. Am atras atenția de două luni de zile că urmează să ne 
aflăm într-o situație exact cum ne aflăm acum: unde turiștii au ocolit stațiunea Mamaia 
și s-au dus la Mangalia, pentru că primarul de acolo a înțeles că trebuie să facă ceva. 
(...) Cum să fim noi de acord cu o măsură care este mai mult dezamăgitoare și prea 
mult întârziată ca să mai ajute la ceva, în forma asta prezentată. Și nu mai zic de 
amendamentul celor de la USR care nu face decât să vină intr-un mod ipocrit și 
demagogic să repare o greșeală, tardiv, o greșeală care nu trebuia reparată așa. (...) 
Deci, noi ne vom abține la amendamente și suntem împotriva acestui proiect care nu 
face decât să dezamăgească, să păcălească și care nu respectă spiritul proiectului de 
hotărâre depus de PSD. 

Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Eu sunt de acord, și tariful parcării din stațiunea Mamaia este unul dintre factorii care 

au influențat turismul din acest sezon acolo, dar să ne aducem aminte cine votează 
PUZ-uri ședință de ședință pentru stațiunea Mamaia, cine a votat măcelărirea stațiunii  
Mamaia timp de 20 de ani, timp în care nici PNL, nici USR nu erau la putere. Acela cred 
că este un factor mult mai important decât prețul parcării din acest moment din 
stațiune. 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Ce legătură are că s-au construit și s-au edificat clădiri/construcții respectând legea, 

că dacă nu s-a respectat legea să plătească cine n-a respectat legea... 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Cu permisiunea dumneavoastră, o să dăm citire amendamentelor acum. Mulțumesc. 
(au loc discuții în contradictoriu) 
Dau cuvântul doamnei secretar general. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Înainte să dau citire amendamentului aș vrea să vă supun atenției faptul că proiectul 

de hotărâre ce se află pe ordinea de zi are aviz negativ de la Comisia nr. 3 și nr. 5. Am 
să dau citire amendamentului, primului amendament, al domnului Ionuț Rusu. Se 
propune modificarea articolului 1 din hotărâre, care va avea următorul cuprins: „Se 
aprobă suspendarea obligativității plății tarifului de parcare din municipiul Constanța și 
stațiunea Mamaia zilnic între orele 22:00 și 8 până la 31 decembrie 2022, inclusiv.” 

Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Vă rugăm să votați primul amendament. Pentru primul amendament au fost 18 voturi 

pentru și 7 abțineri (Nicolae Irinela, Dobre Ioana-Claudia, Dede Perodin, Cristian 
Mihăilescu, Liviu Merdinian, Costin-Ioan Răsăuțeanu, Cristian Tincu). Amendamentul a 
trecut. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 



Amendamentul celor de la USR: „Se aprobă suspendarea obligației de plată a tarifului 
de parcare din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia zilnic între orele 22:00 și 8:00 
începând cu data de 25.07.2022 și până la data de 31 decembrie 2022, inclusiv”. 

Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Pentru că este aproape la fel cu cel anterior, doar data aceea de 25 iulie este în plus 

și dacă se poate rezolva mai repede, eu retrag acest amendament și îl modificăm pe 
următorul. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Eu cred că se poate face cu celeritate, astfel încât să nu fie nevoie să menționăm 

termenul de 25.07.2022. Având în vedere că e același obiect, dumneavoastră renunțați 
la acest amendament, rămâne amendamentul făcut de dl. Rusu și mergem pe următorul 
amendament. 

Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Da, pe care îl modificăm un pic și scoatem data de 25.07.2022 ca să poată să fie în 

concordanță cu hotărârea în sine. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Trecem la al doilea amendament, un amendament privind completarea hotărârii de 

consiliu local cu un nou articol prin care „se aprobă suspendarea obligației de plată a 
tarifului de parcare pentru poziția 14 din anexa 1 la HCL 123/2021 privind delimitarea 
zonei 0 de parcare din municipiul Constanța (stațiunea Mamaia) zilnic între orele 08:00 
și 22:00, până la data de 15 septembrie 2022, inclusiv”.  

Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Supunem la vot amendamentul. 
Pentru acest amendament au fost 8 voturi pentru (Badea Aura-Cerasela, 

Caragheorghe Dumitru, Călin Iulian, Cocargeanu Florin-Daniel, Iacob Florin-Cătălin, 
Ochiuleț Mihai, Popescu Cristiana, Stavăr-Vergea Romeo), 1 împotrivă (Arghirescu 
Adriana) și 16 abțineri. Amendamentul nu a trecut. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Următorul amendament vizează modificarea articolului 3 din proiectul de hotărâre, 

respectiv: „la expirarea perioadei de suspendare plata tarifului de parcare din municipiul 
Constanța și stațiunea Mamaia se va face conform prevederilor inițiale ale HCL 
123/2021.” 

Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Supunem la vot amendamentul. 
Pentru acest amendament au fost exprimate 8 voturi pentru (Badea Aura-Cerasela, 

Caragheorghe Dumitru, Călin Iulian, Cocargeanu Florin-Daniel, Iacob Florin-Cătălin, 
Ochiuleț Mihai, Popescu Cristiana, Stavăr-Vergea Romeo) și 17 abțineri. Amendamentul 
nu a trecut. 

Domnule Răsăuțeanu, ați comunicat că aveți și dvs. amendamente. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Grupul PSD depune următoarele amendamente, după cum urmează: „suspendarea 

totală a obligației de plată a tarifului de parcare în stațiunea Mamaia și municipiul 
Constanța până la data de 15 septembrie”; argumentul pentru care propunem această 
suspendare și pentru municipiul Constanța este tocmai pentru a elimina un tratament 
discriminatoriu. Amendamentul cu numărul 2... 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Dacă îmi permiteți, domnule Răsăuțeanu, haideți să le luăm pe rând. Mai întâi votăm 

primul amendament pe care dumneavoastră l-ați făcut și apoi trecem la următorul. 
Mulțumesc. 

Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Supunem la vot amendamentul nr. 1 al grupului de consilieri PSD. 
Pentru acest amendament au fost exprimate 7 voturi pentru (Nicolae Irinela, Dobre 

Ioana-Claudia, Dede Perodin, Cristian Mihăilescu, Liviu Merdinian, Costin-Ioan 



Răsăuțeanu, Cristian Tincu), 1 împotrivă (Ateș Casimceali) și 17 abțineri. 
Amendamentul nu a trecut. 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
„Suspendarea obligației de plată a tarifului de parcare în municipiul Constanța, 

inclusiv stațiunea Mamaia, între orele 20:00 și 08:00  până la 31 decembrie 2022.”  De 
ce? Pentru că ne dorim și facem apel, încă o dată, la cei care conduc orașul astăzi, 
facem apel la deschidere și la dialog. Ne dorim să începem cât mai repede discuțiile 
pentru a putea modifica acest regulament, să îndreptăm erorile de acolo. Și pentru 
domnul Cocargeanu și domnul Caragheorghe, o să le împrospătez memoria. Am înțeles 
că domnul Caragheorghe a uitat. Domnul Caragheorghe, amendamentele noastre din 
anul 2021 pe acest regulament le mai țineți minte? Sau vă place așa să vă faceți că nu 
le mai țineți minte? Intervalul acesta orar pe care tocmai l-am readus în discuție și l-
am redepus ca amendament, pentru a treia oara într-o ședință de consiliu local, este 
același amendament pe care l-am depus și în 2021, amendament care v-a ajutat pe 
dumneavoastră și a fost, așa, o sursă de inspirație. (...) Până la 31 decembrie ne dorim 
să amendăm, să modificăm, să completăm regulamentul parcărilor. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Domnul Răsăuțeanu, dacă îmi permiteți o observație: prima oară ați venit și ați 

susținut că propuneți suspendarea plății în stațiunea Mamaia și municipiul Constanța. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Suspendarea totală. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Așa este.  
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Acuma, la amendamentul acesta propunem suspendarea în acest interval orar, adică 

noaptea; pe timpul nopții să fie gratuită. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Așa este, dar noi avem un singur proiect, un singur articol ... 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Doamna secretar, clar, dacă vreți și considerați că este un amendament care vine să 

răspundă intereselor constănțenilor, îl prindeți. Dacă nu, nu. 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Vă rog să votați. 
Dl. Dumitru Caragheorghe 
Aș dori un drept la replică la intervenția domnului Răsăuțeanu. Domnul Răsăuțeanu, 

nu o dată a arătat că are probleme de memorie și lucruri pe care a susținut că le-a spus 
în cadrul consiliului local, în realitate nu existau. Așa că, îi recomand să verifice ... 

(au loc discuții în contradictoriu) 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Pentru acest amendament au fost exprimate 16 voturi pentru și 9 abțineri (Arghirescu 

Adriana, Avătavului Costin-Valeriu, Casimceali Ateș, Omocea Cristian, Andrei Mihaela, 
Nazîru Alexandru-Marian, Popa Teodor, Tatu Daniel-Gigi, Constantin Nicolae). 
Amendamentul a trecut. (doamna Garip Mirela nu și-a exprimat votul)  

Acum o să supunem la vot proiectul în integralitatea sa. 
1. Proiect de hotărâre pentru suspendarea unor prevederi din cuprinsul 

Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice din municipiul 
Constanța aprobat prin HCL nr. 123/2021. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog să votați. 
Se discută despre faptul că amendamentele, cele două amendamente care au fost 

aprobate, vizează modificări similare. 
Dl. Ionuț Rusu 
Am o întrebare tehnică pentru doamna președinte și pentru doamna secretar: avem 

aprobate două amendamente care fac referire la ore diferite de suspendare, aprobate 



în această ședință. Am o întrebare: în clipa de față nu trebuie să votăm în mod separat 
proiectul în integralitatea lui cu amendamentul nr. 1 și apoi același proiect în 
integralitatea lui cu amendamentul nr. 2? Pentru că sunt diferite amendamentele. Și, 
de altfel, amândouă aprobate. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Așa este, dar riscăm să avem la un moment dat două hotărâri, nu știm care va fi 

votul și ... 
Dl. Ionuț Rusu 
Dacă noi nu știm cum va fi votul, de ce votăm un singur amendament, având două 

amendamente? 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Amendamentele s-au votat deja. Noi trebuie să votăm proiectul în integralitatea lui. 
Dl. Ionuț Rusu 
Cu care amendament, doamna președinte? 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Cu ambele amendamente. 
Dl. Mihai Ochiuleț 
De aceea avem secretar general, să ne spună, nu? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Din punctul meu de vedere, amendamentul făcut de dvs. viza perioada până la 31 

decembrie 2022. Din acest punct de vedere amendamentul celor de la PSD coincidea... 
jumătate din amendament... Amendamentul dvs. viza mai mult până când se aplică. Pe 
când, amendamentul făcut de dl. Răsăuțeanu... 

Dl. Ionuț Rusu 
Sunt două amendamente absolut diferite. Un amendament nu înglobează celălalt 

amendament. Pentru că dacă votul era exprimat negativ la unul dintre amendamente, 
votam în integralitatea lui un amendament. Acum avem două amendamente diferite, 
amândouă aprobate de noi, consilierii; suntem în clipa de față în următoarea postură: 
avem de votat un proiect în integralitatea lui cu două amendamente diferite care, în 
funcție de votul pe care îl vor da consilierii, proiectul în integralitatea lui va arăta în mod 
diferit, în funcție de fiecare amendament care se votează. Diferența între cele două 
amendamente, practic, schimbă și proiectul în integralitatea lui. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Diferența între amendamentul dvs. și amendamentul dl. Răsăuțeanu eu înțeleg că 

vizează doar intervalul orar... cele două amendamente, astfel cum sunt votate, pot fi 
puse în aplicare. Practic, amendamentul pe care l-ați făcut dvs., din punctul meu de 
vedere ... dacă e să nu gândesc corect puteți să mă contraziceți, amendamentul dvs. a 
vizat mai mult data până când se pune în aplicare... amendamentul dl. Răsăuțeanu 
vizează intervalul orar... sunt două amendamente care, aprobate, sunt înglobate în 
prevederea din art. 1. 

Dl. Dede Perodin 
Și pe care o punem în aplicare? 
Dl. Ionuț Rusu 
Asta spun. De asta trebuie votat în mod separat. Fiecare amendament trebuie votat... 

în integralitatea lui, acest proiect, cu fiecare amendament în parte. Așa pare logic. Sunt 
două amendamente diferite și nu putem să le votăm în același timp pentru că, dacă le-
am vota diferit și rezultatul votului ar fi diferit, practic, proiectele în integralitatea lor 
pot fi diferite. Poate exista și acest lucru. Din punct de vedere tehnic: având două 
amendamente diferite, nu trebuie votat separat? 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Proiectele de hotărâri votate separat? 
Dl. Ionuț Rusu 
Unul cu un amendament, altul cu celălalt amendament. Asta este întrebarea mea. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  



Eu zic că nu. Se votează... sunt cele două amendamente... amendamentul făcut de 
dl. Răsăuțeanu vizează intervalul orar, altul decât cel care este propus în proiectul de 
hotărâre, iar perioada pe care dvs. ați venit și ați propus-o spre modificare împreună 
cu... este aceeași. 

Dna Adriana Arghirescu 
Doamna președintă, dacă îmi permiteți, aș ruga-o pe doamna secretar să ne citească 

practic cum va suna proiectul de hotărâre după ce aceste două amendamente au fost 
votate. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Se aprobă suspendarea obligației de plată a tarifului de parcare din municipiul 

Constanța și stațiunea Mamaia zilnic între orele 20:00 și 08:00 până la 31 decembrie 
2022 inclusiv. Domnule Răsăuțeanu, dacă am citit corect incluzând și amendamentul 
dumneavoastră? 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Da. 
Dna Adriana Arghirescu 
Deci, practic când votăm proiectul în integralitatea lui, noi acest proiect îl votăm. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Cu intervalul orar 20:00 și 08:00 până la 31 decembrie 2022 inclusiv. 
Dl. Ionuț Rusu 
Doamna secretar, îmi permiteți și mie o mică sugestie? Putem pune o întrebare 

aparatului domnului prefect? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Da, cum să nu. 
Dl. Ionuț Rusu 
Pentru că, oricum, de la noi de aici merge spre aviz de legalitate la prefectură. 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Vă rog să ne așteptați câteva minute până avem un răspuns de la aparatul 

prefectului. 
Am revenit cu clarificări pentru că cele două amendamente vizau aspecte diferite din 

același paragraf al proiectului de hotărâre, o să reluăm votul pentru proiectul în 
integralitatea lui, iar doamna secretar general o să recitească cum va rezulta textul în 
urma amendamentelor ca să fie clar pentru toți consilierii forma finală a acestui proiect, 
dacă el va fi aprobat. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Va suna în felul următor: „se aprobă suspendarea obligativității plății tarifului de 

parcare din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia zilnic între orele 20:00 și 08:00 
până la 31 decembrie 2022 inclusiv.” 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Acesta este amendamentul nostru? 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Aceasta este forma finală. Domnul Răsăuțeanu, amendamentul dumneavoastră se 

suprapune parțial cu amendamentul domnului Rusu, respectiv, până când se aprobă 
suspendarea, respectiv, 31 decembrie 2022. Amendamentul dumneavoastră viza și 
intervalul orar în care este suspendată această obligativitate a plății tarifului de parcare. 

Acum vom relua votul pentru proiect în integralitatea lui, rezultând ca și text ceea ce 
a citit doamna secretar mai devreme. Este clar pentru toată lumea? 

Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Adică rămâne intervalul acesta? 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Da, pentru că amendamentul dumneavoastră când ați propus intervalul orar 20:00 - 

08:00 a întrunit numărul de voturi pentru a fi aprobat. 
Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Și cel de la PNL, nu? 



Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Amendamentul domnului Rusu a vizat până la ce dată. 
Au fost două amendamente prin care s-au supus la vot lucruri puțin diferite. Să se 

înțeleagă faptul că intervalul orar este 20:00 – 08:00 și până la 31 decembrie 2022. 
Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Forma amendamentului depus de grupul PSD. 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Nu chiar. Sunt anumite suprapuneri. 
Eu vă propun să supunem la vot proiectul în integralitatea lui. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Pentru proiectul de hotărâre în integralitatea lui au fost exprimate 10 voturi pentru 

și 14 abțineri. Proiectul nu a trecut. 
Ordinea de zi a fost epuizată. Declar închisă ședința.  
 
 
 
  Președinte ședință,     Secretar general, 
 
     Cristiana Popescu                           Viorela-Mirabela Călin 
 
 
         
 
          Întocmit, 
 
         consilier Daniela Schell 
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