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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, 06.10.2022, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al municipiului 
Constanţa cu convocare de îndată prin Dispoziția nr. 3438/05.10.2022 a primarului 
municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, pe o 
platformă online de videoconferință. 

  
La ședință participă: 26 de consilieri din 27 de consilieri în funcție - Andrei Mihaela, 

Arghirescu Adriana, Avătavului Costin-Valeriu, Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe 
Dumitru, Casimceali Ateș, Călin Iulian, Cocargeanu Florin-Daniel, Constantin Nicolae, 
Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Garip Mirela, Georgescu Daniel, 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, Tatu Daniel-Gigi, (este absent domnul Tincu 
Cristian), d-na secretar general Viorela-Mirabela Călin, domnul primar Vergil Chițac. 
Ședința este condusă de domnul consilier local Cristian Omocea, ales președinte de 
ședință prin HCL nr. 443/2022. 

 
Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Bună ziua, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri locali. 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 26 de 

consilieri locali din 27 consilieri locali în funcție). Avem cvorum. 
Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Vă mulțumesc. Cvorumul de ședință este asigurat. Declar deschisă ședința 

extraordinară de îndată, azi, 06.10.2022. Supun la vot proiectul ordinii de zi. Vă rog 
să votați. 

Cu 25 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. 
Rog liderii de grup să se înscrie la cuvânt. 
Dna Adriana Arghirescu 
Pentru Partidul Național Liberal, dacă va fi nevoie, voi interveni eu. 
Dl Dumitru Caragheorghe 
O scurtă intervenție, vă rog. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Dacă va fi nevoie. 
Dl Dumitru Caragheorghe 
Voiam să spun că în cadrul Comisiei nr. 1 am acordat aviz favorabil tuturor 

proiectelor de pe ordinea de zi. Voiam să aduc la cunoștința consilierilor locali faptul 
că șase dintre proiectele de azi sunt proiecte care au mai fost votate de noi în luna 
aprilie, atunci când au fost transmise pentru a beneficia de finanțare în prima etapă 
de finanțare la PNRR – 4 instituții publice și 2 la clădiri rezidențiale. Voiam să spun 
acest lucru, deoarece, deși am primit explicații, nu-mi este foarte clar unde sunt 



problemele la aceste proiecte și de ce ministerele ne-au respins în primă fază aceste 
proiecte și a trebuit să revenim cu ele și, astfel, să nu putem beneficia de noi fonduri 
la alte instituții. 

Dl. primar Vergil Chițac 
Dna Merlă, vă rog să mai spuneți o dată despre ce e vorba. 
Dna Ionela Carmina Popescu, șef serviciu - Serviciul pregătire și implementare 

proiecte europene  
E vorba despre 4 clădiri publice despre care am primit adresă că au fost respinse, 

menționându-se că au fost propuse și măsuri de consolidare, iar proiectele depuse au 
fost pe axa de eficiență energetică moderată. Noi am vrut să depunem contestație, 
însă, ulterior, am aflat că în momentul în care dorim să le redepunem, contestația va 
fi anulată și am considerat că e mai util să le redepunem. Proiectele îndeplineau 
condiția de eligibilitate, au fost încadrate de către experți în clasa de risc seismic III. 
În cadrul expertizelor tehnice, într-adevăr, erau trecute mici măsuri de consolidare, 
astfel încât, la finalul implementării proiectului, acestea să poată fi încadrate în clasa 
de risc seismic IV. Ministerul se pare că nu a ținut cont de aceste lucruri, au văzut 
cuvântul „consolidare”, au considerat că ar fi trebuit să le depunem pe „Renovare 
integrată”; însă, pe „Renovare integrată” aceste proiecte nu îndeplineau condiția 
esențială de eligibilitate, nefiind încadrate în clasa de risc seismic II. 

Dna Ani Merlă 
Chiar dacă noi am trecut în cererea de finanțare că suportăm lucrările mici de 

consolidare din buget local, deci nu le solicitam din PNRR, evaluatorii acestui apel au 
respins proiectele respective, spunând că în cadrul apelului nu se finanțează 
consolidări. Noi nu am cerut consolidare, noi am cerut eficientizare energetică 
moderată. Dar, ca să îndeplinim și cerințele altei legislații în domeniul unităților de 
învățământ, respectiv la finalizare să existe grad seismic IV, am considerat oportun la 
acel moment să punem din buget local bani pentru acele lucrări. Au fost respinse, 
motiv pentru care le redepunem acum. Iar contestația era inutilă, în momentul în care 
am avut această șansă de a le redepune. 

Dl primar Vergil Chițac 
Domnule președinte, eu vreau să fac un comentariu. Este limpede că, oricât v-ați 

strădui dumneavoastră, unii consilieri, să aruncați cu vorbe în aparatul primăriei că 
este incompetent, vă rog să acceptați că vina este și la ministere. (...)  

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Ordinea de zi are 20 de puncte. Supun spre aprobare primul punct pe ordinea de zi:  
1.Proiect de hotărâre nr. 541/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța” în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență 

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

2. Proiect de hotărâre nr. 542/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, 
Constanța (corp liceu)” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

Vă rog să votați. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

3.Proiect de hotărâre nr. 543/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, 
Constanța (corp cămin)” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

4. Proiect de hotărâre nr. 544/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 43, Constanța” în 
cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Vă rog să votați. 



Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
5.Proiect de hotărâre nr. 545/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 33, Anghel Saligny, 
Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

6.Proiect de hotărâre nr. 546/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
«Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 40, „Aurel Vlaicu”, 
Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

7.Proiect de hotărâre nr. 547/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Reabilitare Școala Gimnazială nr. 39, Nicolae Tonitza” în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

8.Proiect de hotărâre nr. 548/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
«Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Constanța» 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

9.Proiect de hotărâre nr. 549/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
«Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Comercial „Carol I”» în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

10.Proiect de hotărâre nr. 550/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Casa Căsătoriilor” în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

11.Proiect de hotărâre nr. 551/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona 
Trocadero – blocurile LE31, LE32, LE33” în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

12.Proiect de hotărâre nr. 552/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona 
Centru – bloc R5 și zona Gară – bloc C2” în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

13.Proiect de hotărâre nr. 553/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona 
Gară – bloc B4, E3” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

14.Proiect de hotărâre nr. 554/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona 
Centru – blocurile R8, Vila CFR, SNC” în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 



15.Proiect de hotărâre nr. 555/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona 
Dacia – bloc L1” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

16.Proiect de hotărâre nr. 556/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona 
Casa de Cultură – blocurile L44, L46” în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

17.Proiect de hotărâre nr. 557/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona 
Casa de Cultură – blocurile L18, L19” în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

18.Proiect de hotărâre nr. 558/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, zona 
Tomis III – blocurile LE42, T7, L7” în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

19.Proiect de hotărâre nr. 559/05.10.2022 privind aprobarea participării în cadrul 
proiectului „Achiziția de autobuze cu emisii de carbon scăzute, cu lungimea de 10m, 
destinate transportului public și crearea infrastructurii aferente”, de aprobare a notei 
de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare 
a acordului de parteneriat;  

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

20.Proiect de hotărâre nr. 560/05.10.2022 pentru modificarea HCL nr. 134/2022 
privind  aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziția de autobuze cu emisii de 
carbon scăzute, destinate transportului public și crearea infrastructurii aferente”, de 
aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum 
și de aprobare a acordului de parteneriat. 

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Am epuizat ordinea de zi. Declar închisă ședința consiliului local. 
 
 
 
  Președinte ședință,     Secretar general, 
 
      Cristian Omocea                           Viorela-Mirabela Călin 
 
 
         
 
          Întocmit, 
 
         consilier Daniela Schell 
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