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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, 26.07.2022, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului 
Constanţa cu convocare de îndată prin Dispoziția nr. 2653/25.07.2022 a primarului 
municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o platformă 
online de videoconferință. 

  
 La ședință participă: 25 de consilieri din 26 de consilieri în funcție (este absent 

domnul Dumitru Caragheorghe), dl. primar Vergil Chițac, 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 

convocată pentru astăzi, 26.07.2022. Bună ziua, domnule primar. O rog pe doamna 
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, este absent domnul Dumitru Caragheorghe). 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Există cvorum. Înainte de a merge mai departe, o să rog liderii de grup să se înscrie 

la cuvânt.  
Dl. Ionuț Rusu 
Atunci când va fi nevoie. 
Dl. Florin-Daniel Cocargeanu 
Când va fi nevoie. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Imediat după ce se aprobă ordinea de zi. 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Putem supune la vot ordinea de zi. Avem un singur punct pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind 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. 
Pentru ordinea de zi voturile au fost exprimate în felul următor: 25 de voturi pentru. 
Ordinea de zi a fost aprobată. 

A fost înregistrat un amendament pentru proiectul de hotărâre privind suspendarea 
unor prevederi din cuprinsul Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor 
publice din municipiul Constanța aprobat prin HCL nr. 123/2021. Doamna secretar 
general, citiți dumneavoastră amendamentul. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  



Este un amendament făcut de grupul consilierilor PSD, este unul de modificare și 
vizează modificarea art. 1, respectiv „se aprobă suspendarea obligației de plată a 
tarifului de parcare în municipiul Constanța, inclusiv stațiunea Mamaia, până la data de 
15 septembrie 2022”. 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Grupul PSD rămâne consecvent pe poziția pe care am avut-o și data trecută și credem 

cu tărie că această măsură de a susține suspendarea în totalitate a obligației de plată a 
tarifului de parcare în municipiul Constanța și stațiunea Mamaia până la 15 septembrie 
este o măsură pe care împreună cu cea de gratuitate de pe timpul nopții poate să ajute 
semnificativ. Noi, grupul PSD, facem apel la toți colegii, de la USR, de la PNL, ca acest 
amendament să fie perceput ca o dorință justificată și legitimă a constănțenilor, a 
operatorilor din turism, a oamenilor care și-au spus punctul de vedere (în anumite 
sondaje pe care le-am făcut în spațiul public 75% din constănțeni înclină către această 
suspendare totală până la 15 septembrie). De ce până la 15 septembrie? Pentru că până 
atunci am fi avut timp – și asta este și rugămintea noastră către dumneavoastră, dragi 
colegi consilieri – până la 15 septembrie să reușim ca împreună cu aparatul executiv, 
noi, consilierii să ne așezăm la masă, să ne consultăm și să avem un proiect, o formă 
de draft urcată în transparență decizională, în dezbatere publică. Deci, cred că am avea 
timp suficient să modificăm acest proiect, să îndreptăm ceea ce este strâmb și să 
răspundem nevoilor constănțenilor. Este foarte important să înțelegem că împreună 
putem lua cele mai bune decizii pentru constănțeni. Chiar dacă nu este o măsură 
suficientă această gratuitate pe timp de noapte, ea poate să ajute în același timp cu 
această suspendare totala până la 15 septembrie. (...) Deci, ca și concluzie, încă o data, 
dragi colegi consilieri, poate veți da un vot pentru acest amendament. 

Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să votăm amendamentul. 
Pentru acest amendament voturile au fost exprimate în felul următor: 7 voturi pentru 

(Nicolae Irinela, Dobre Oana-Claudia, Liviu Merdinian, Costin-Ioan Răsăuțeanu, Cristian 
Tincu, Dede Perodin, Cristian Mihăilescu) și 18 abțineri. Amendamentul nu a trecut. 
Supunem la vot proiectul în forma inițială. 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Doamna președinte, numai 20 de secunde. Mă adresez în mod direct primarului, 

regretăm că acest amendament nu a trecut. (...) Trebuie să obținem promisiunea unui 
calendar pentru a ne așeza la masă, pentru a dialoga și pentru a lua împreună niște 
decizii corecte și legitime ca acest regulament să fie modificat. Întrebarea noastră este, 
dacă ne puteți spune, domnule primar, când credeți, ca perspectivă, că putem iniția 
aceste dezbateri, să urcăm în transparență decizională proiectul PSD sau alt proiect pe 
care îl aveți, de modificare. 

Dl. primar Vergil Chițac 
Reiterez ce am spus într-o emisiune la radio cu dumneavoastră, reiterez ce am spus 

atunci. Am primit de la dumneavoastră, e adevărat, o propunere scrisă privind 
modificarea regulamentului parcărilor; lucru firesc, de altfel, pentru că noi atunci când 
am adoptat am spus: asta e o formă, vom vedea cum evoluează, vom colecta tot soiul 
de informații și vom aduce îmbunătățiri. Avem un punct de vedere pe aceste propuneri 
de la direcția de specialitate, scris. În același timp, am primit și din partea grupurilor 
reunite de consilieri PNL și USR propuneri. Avem și pentru domniile lor punctul de vedere 
al aparatului de specialitate. Și atunci, eu vă propun ca să discutăm toți laolaltă, cum 
doriți dumneavoastră, în ce echipe doriți, câțiva reprezentanți ai PNL, poate dacă doriți, 
numai la nivel de șefi de grupuri, în orice format doriți. Eu sunt disponibil și nu mă 
puneți să fac un calendar pentru că eu vă spun atâta. Eu sunt aici prezent și nu îmi mai 
iau concediu. Puneți-vă dumneavoastră de acord, faceți un calendar și eu voi răspunde 
prezent ori de câte ori veți dori să discutăm. Aș vrea să discutăm cu ambele propuneri 



pe masă, să discutăm având pe masă actualul regulament, să discutăm având pe masă 
propunerile grupurilor PNL și USR și propunerile dumneavoastră. Si să ajungem, sper, 
că suntem oameni maturi, să ajungem la o formă agreată, mi-ar plăcea consensuală, o 
punem în transparență decizională că ne obligă legea după care să o votăm în consiliul 
local. Deci, organizați-vă cum doriți la nivelul consiliului local, eu voi fi disponibil. Dar, 
dacă nu reușiți eu o să fac un calendar. 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Cred că cel mai bine Domnule primar ar fi să să faceți dumneavoastră un calendar cu 

o dată anume. Noi suntem prezenți aici, cred că și colegii de la USR, pentru că este un 
subiect extrem de important și atunci când veți hotărî dumneavoastră, împreună cu 
aparatul de specialitate pe care îl aveți, noi vom răspunde prezent tocmai pentru a 
rezolva această problemă. 

Dl. primar Vergil Chițac 
Bine, domnul Răsăuțeanu, m-am obișnuit să primesc sarcini așa că o să fac eu un 

calendar și o să îl transmit. 
Dna Cristiana Popescu – președinte de ședință 
Dacă nu mai sunt alte intervenții, vă rog să votați proiectul în forma lui inițială. 
Voturile au fost exprimate în felul următor: 24 de voturi pentru (dl. Ochiuleț Mihai nu 

a votat). Proiectul a trecut. Am epuizat ordinea de zi. Declar închisă ședința 
extraordinară cu convocare de îndată. 

 
 
  Președinte ședință,     Secretar general, 
 
     Cristiana Popescu                           Viorela-Mirabela Călin 
 
 
         
          Întocmit, 
 
         consilier Daniela Schell 
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