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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, 21.10.2022, în şedinţa extraordinară a Consiliului local al 
municipiului Constanţa cu convocare de îndată prin Dispoziția nr. 3814/20.10.2022 
a primarului municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, 
pe o platformă online de videoconferință. 

  
La ședință participă: 25 de consilieri locali din 27 de consilieri locali în funcție - 

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, Tatu Daniel-Gigi, Tincu Cristian (sunt absenți doamna 
Andrei Mihaela și domnul Stavăr-Vergea Romeo), 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 25 

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

îndată, vineri, 21.10.2022. Supun spre aprobare 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. 
Dl. Ionuț Rusu 
Atunci când va fi nevoie. 
Dl. Dumitru Caragheorghe 
Când va fi nevoie. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
La punctul 1. 
Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
1. Proiect de hotărâre nr. 567/2022 privind stabilirea prețului local 

pentru populație al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare 
Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 
01.11.2022 - 31.12.2022, în municipiul Constanța;  



Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Eu revin cu aceeași rugăminte, recomandare, asistență și anume faptul că 

Termoficare se află într-o situație destul de delicată și trebuie să fim foarte atenți. Cred 
că se întâmplă o anomalie, faptul că Ministerul Energiei ar putea, totuși, să 
îmbunătățească, practic, această abordare pe care o au cu instituțiile, de a cere în 
avans anumite plăți de la cei care furnizează energie. Riscăm în timp, probabil în 2-3 
ani, chiar dacă datorită investițiilor, cu siguranță Termoficare va reuși să reducă din 
aceste pierderi, dar până atunci riscăm ca acești bani pe care îi plătim în avans către 
acești furnizori de utilități să încarce extraordinar de mult capacitatea financiară pe 
care ar trebui să o aibă Termoficare, în această perioadă. Grupul PSD solicită ca 
primarul, primăria să poarte discuții serioase cu ministrul Energiei sau cu oamenii care 
conduc ministerul și să solicite, practic, ca aceste plăți pe care entitățile subordonate 
Ministerului Energiei solicita aceste plăți în avans, să nu se mai practice această 
modalitate. Nu poți să ceri în avans niște bani pe care nu i-a încasat, pentru că 
Termoficare încasează niște bani de la consumatori, bani pe care populația îi plătește 
ca urmare a furnizării a agentului termic, deci bani se încasează după 45 de zile după 
ce s-a furnizat acel agent termic. Avem investiții de făcut și avem și avarii, un aspect 
extrem de important în ceea ce înseamnă veniturile pe care le încasează Termoficare 
și, în aceste condiții, cred că este extrem de simplu că nu putem accepta ca 
reprezentanții Guvernului și, în speță, ministerului, să accepte și să oblige CET 
Constanța să plătească în avans acești furnizori de utilități. Cred că o reașezare a 
acestei filozofii, în sensul de a ne permite și de a permite CET să plătească după 
încasarea banilor de la populație ar fi cea mai corectă. Știu că astăzi există o poziție la 
nivelul Ministerului Energiei, personal nu înțeleg de ce, consider că este o anomalie și 
cred că putem îndreapta această anomalie și să ajutăm, practic, întreg circuitul să se 
ușureze și să nu băgăm Termoficare în faliment, pentru că se acumulează niște datorii. 

Dl. primar Vergil Chițac 
Agreez întru-totul ce spunea dl. Răsăuțeanu, sigur că nu e moral să ceri 

Termoficare, deci municipiului, bani în avans atâta timp cât noi încasăm de la 
consumatori după 45 de zile. Din păcate, în unele cazuri, sigur în acest caz, moralitatea 
e diferită de legalitate. Legea nu e totdeauna e morală, dar, din păcate, trebuie să o 
aplicăm. Este o ordonanță de urgență care impune ca plata către Romgaz să se facă 
în avans. Motiv pentru care, toate partidele politice care sunt aici, în opinia mea, ar 
trebui să-și dea mâna prin reprezentanții lor în parlament și să ia de urgență această 
ordonanță de urgență care este pe circuitul parlamentar și să o modifice de urgență și 
să restabilească moralitatea, așa cum zicea dl. Răsăuțeanu. 

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Supun spre aprobare punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. Dl. Rusu votează prin ridicarea 

mâinii. 
Supun spre aprobare punctul nr. 2 de pe ordinea de zi. 
2. Proiect de hotărâre nr. 605/2022 pentru modificarea HCL nr. 49/2021 

privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare 
cu energie termică – activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice 
în municipiul Constanța nr. 116750/10.06.2021, cu modificările și completările 
ulterioare;  

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Supun spre aprobare punctul nr. 3 de pe ordinea de zi. 
3. Proiect de hotărâre nr. 566/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 

2022;  
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Supun spre aprobare punctul nr. 4 de pe ordinea de zi. 



 
4. Proiect de hotărâre nr. 561/2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George 
Călinescu”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Supun spre aprobare punctul nr. 5 de pe ordinea de zi. 
5. Proiect de hotărâre nr. 562/2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr. 6, 
Constanta» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Supun spre aprobare punctul nr. 6 de pe ordinea de zi. 
6. Proiect de hotărâre nr. 563/2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului  Școala Gimnazială nr. 
10, „Mihail  Koiciu”, Constanța»  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Supun spre aprobare punctul nr. 7 de pe ordinea de zi. 
7. Proiect de hotărâre nr. 564/2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Scoala gimnazială nr. 22, „I.C. 
Brătianu”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Supun spre aprobare punctul nr. 8 de pe ordinea de zi. 
8. Proiect de hotărâre nr. 565/2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr. 
36 „Comandor Dimitrie Stiubei”, Constanţa» în cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență.  

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Am epuizat ordinea de zi. Declar închisă ședința. 
 
 
 
  Președinte ședință,     Secretar general, 
 
       Cristian Omocea                           Viorela-Mirabela Călin 
 
 
         
          Întocmit, 
 
         consilier Daniela Schell 
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