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ROMÂNIA 
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, 31.10.2022, în şedinţa ordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa cu convocare de îndată prin Dispoziția nr. 
3841/24.10.2022 a primarului municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat 
prin mijloace electronice, pe o platformă online de videoconferință. 

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

- Arghirescu Adriana, 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, 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, Tincu Cristian, d-na secretar general 
Viorela-Mirabela Călin. Ședința este condusă de domnul consilier local Cristian 
Omocea, ales președinte de ședință prin HCL nr. 443/2022. 

Au solicitat să ia cuvântul domnișoara Ariana Dudună, președintă AEC, la 
punctul 8 și dl. Viorel Bordianu, dl. Sorin Stancu și dna Otilia Beju, la punctul 22. 

 
Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Bună ziua. Astăzi domnul primar va fi înlocuit de domnul viceprimar Ionuț 

Rusu. 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 

27 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 ordinară de 

azi. Supun spre aprobare proiectul ordinii de zi. Vă rog să votați. 
Cu 27 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată. 
Supun spre aprobare ordinea de zi suplimentară. Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru (dl. Constantin Nicolae nu a votat), ordinea de zi 

suplimentară a fost aprobată. 
Rog liderii de grup să se înscrie la cuvânt. 
Dl. Ionuț Rusu 
Ori de câte ori va fi nevoie. 
Dl. Dumitru Caragheorghe 
Ori de câte ori va fi nevoie. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Da, sunt niște probleme ... Voi interveni la pct. 8, la pct. 10, la pct. 20 și ori 

de câte ori va fi nevoie. 
Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Supun spre aprobare punctul nr. 1 de pe ordinea de zi. 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al 
municipiului Constanţa din data de 14.09.2022; 
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Votați, vă rog. 
Cu 27 de voturi pentru, punctul nr. 1 a fost aprobat. 
Supun spre aprobare punctul nr. 2  de pe ordinea de zi. 
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extrordinare a Consiliului local al 

municipiului Constanţa din data de 20.09.2022; 
Votați, vă rog. 
Cu 27 de voturi pentru, punctul nr. 2 a fost aprobat. 
Supun spre aprobare punctul nr. 3  de pe ordinea de zi. 
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al 

municipiului Constanţa din data de 30.09.2022; 
Votați, vă rog. 
Cu 27 de voturi pentru, punctul nr. 3 a fost aprobat. 
Urmează 2 puncte pe ordinea de zi care nu se supun la vot, le-ați primit, le-ați 

studiat.  
4. Raport privind gestionarea patrimoniului municipiului Constanța pe anul 
2021; 
5. Raport privind deplasarea domnului primar Vergil Chiţac la Cahul, Republica 

Moldova, în perioada 22-23 septembrie 2022; 
Supun spre aprobare punctul nr. 6 de pe ordinea de zi. 
6. Proiect de hotărâre nr. 539/2022 privind acordarea titlului de „Cetățean de 

onoare al Municipiului Constanța” (post-mortem) domnului Anatole Arthur 
Seraphin Magrin; 

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
7. Proiect de hotărâre nr. 603/2022 privind aprobarea execuției bugetului 

local pe trimestrul III din anul 2022;    
 Vă rog să votați. 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
8. Proiect de hotărâre nr. 604/2022 pentru aprobarea numărului și 

cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din 
învățământul preuniversitar;    

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Avem două luări de cuvânt, dl. Răsăuțeanu și domnișoara Ariana Dudună. 
Domnișoara Ariana Dudună – președintă AEC 
Bună ziua. Cu privire la prezentul proiect de hotărâre dorim să punctăm faptul 

că aceste cuantumuri care sunt propuse sunt exact aceleași cuantumuri care au 
fost aprobate și în anul școlar 2020-2021, deci acum 2 ani de zile. Între timp, 
inflația a crescut și, mai mult, Guvernul a început să acopere din ce în ce mai 
mult, crescând această sumă pe care o acoperă de la bugetul de stat. Practic, în 
acest context, investiția făcută din bugetul local a scăzut. Considerăm că este mai 
mult decât necesară mărirea burselor. Noi am venit cu o serie de propuneri de 
cuantumuri, și anume: 300 lei/lună pentru bursa de merit, 350 lei/lună pentru 
bursa de studiu și 500 lei/lună pentru bursa de ajutor social, cu mare accent pe 
bursa de ajutor social, pentru că acolo vorbim de elevi care provin din medii 
defavorizate, care se află în situații de risc de abandon școlar, unde au nevoie de 
un astfel de suport financiar pentru a continua studiile. Mulțumesc. 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Mulțumesc. Grupul PSD consideră că aceste cuantumuri trebuie să fie 

majorate, așa cum spunea și președinta AEC, ne aflăm într-un context total diferit 
și considerăm oportun și necesar ca aceste cuantumuri să crească. Ceea ce este 
important, este că bursa pentru persoanele care se află în familii defavorizate 
trebuie să crească și anume un plus de 250 de lei față de cât este azi, în prezent, 
cred că nu ar fi alocarea atât de mare; sunt bani foarte mulți pe care putem să-i 
folosim, să-i îndreptăm către acești elevi. Poate nu toate propunerile asociației 
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pot fi azi acceptate, dar este obligatoriu ca noi să ne gândim la acele familii 
defavorizate și să prevenim acel risc de abandon școlar. Deci, grupul PSD are 
acest amendament, ca bursa de ajutor social să crească la 500 lei. Mulțumesc. 

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Să înţeleg că doriți să depuneți un amendament la acest proiect? 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Exact. Amendamentul nostru: majorarea bursei pentru ajutor social la 500 lei. 
Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Supun spre aprobare amendamentul grupului PSD. Vă rog să votați. 
Cu 8 voturi pentru și 19 abțineri, amendamentul nu a trecut. Supun spre 

aprobare PHCL nr. 604/2022, vă rog să votați. Cu 18 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă (Daniel Georgescu) și 8 abțineri (Călin Iulian, Dede Perodin, Dobre 
Ioana-Claudia, Merdinian Liviu, Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu 
Costin-Ioan, Tincu Cristian), proiectul a fost aprobat. 

9. Proiect de hotărâre nr. 602/2022 privind desemnarea reprezentanților 
Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile 
pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar 
din municipiul Constanța; iniţiatori, consilierii locali: Ionuț Rusu, Mirela Garip, 
Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae, Liviu Merdinian 

Vă rog să votați. 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
10. Proiect de hotărâre nr. 578/2022 privind înființarea asociației „Organizația 

de Management al Destinației Mamaia-Constanța”;    
Avem o intervenție, dl. Răsăuțeanu. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Aici, bineînțeles, chiar dacă au trecut 2 ani de zile de când municipiul 

Constanța are o conducere PNL-USR, este extrem de important și cred că 
înființarea „Organizației de Management al Destinației Mamaia-Constanța” este 
un pas extrem de important pentru a gândi mai bine politicile de promovare, de 
dezvoltare în ceea ce privește turismul. Bineînțeles că există o legislație care 
obligă, într-un fel sau altul, ca autoritățile locale și mediul privat să se așeze la 
aceeași masă și să gândească împreună, echilibrat și cu intenții bune o dezvoltare 
corectă, sustenabilă și eficientă a turismului. Este adevărat că, poate puțină lume 
cunoaște, faptul că această legislație care permite înființarea acestor OMD-uri s-a 
născut dintr-un principiu extrem de simplu: faptul că  întotdeauna, de-a lungul 
timpului statul poate la un moment dat, lipsit de viziune sau fără a înțelege foarte 
bine nevoiele mediului privat, a ales să ignore solicitările și, practic, dotrințele pe 
care mediul privat le avea și, bineînțeles, piața le cerea. A apărut această 
legislație care oferă posibilitatea creării unui parteneriat public-privat, punându-
se accent pe decizia pe care ar trebui să o ia mediul privat împreună cu 
autoritățile locale. Credem că, întotdeauna, o strategie de dezvoltare a turismului 
trebuie să pună accent și să respecte viziunea și nevoile mediului privat. Dacă 
vom considera că există anumiți oameni, numiți politic mai puțin sau mai mult, 
sau niște interese pe care unii și le pot promova prin anumite entități care se pot 
crea pe baza legii, este important să înțelegem că, dacă ne dorim să înființăm 
acest OMD, el trebuie să fie unul funcțional, eficient și care să răspundă tuturor 
nevoilor orașului Constanța din punct de vedere turistic. Noi considerăm că forma 
actuală a statutului (...) credem că a fost abordat un pic superficial. Inițial, am 
crezut că forma pe care o prezentați astăzi, este o formă agreată în totalitate de 
toți actorii relevanți implicați: organizațiile patronale, mediul privat. După cum 
bine știți, ați primit acea adresă a Organizației Patronale Constanța-Mamaia, care 
este cea mai reprezentativă organizație patronală pe care o are Constanța - acolo 
sunt, pe lângă hotelieri, sunt agenți economici care plătesc taxe și impozite și 
care asigură zeci de mii de locuri de muncă. Ca urmare a acestei adrese, reiese 
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faptul că în urma dezbaterilor pe care le-ați avut (nu știu în ce formă s-au ținut 
aceste consultări) au fost niște propuneri, niște propuneri legitime, niște 
propuneri care veneau să atragă atenția asupra unor aspecte de legalitate, niște 
propuneri care nu făceau decât să îmbunătățească forma finală a statutului pe 
care autoritatea locală l-a inițiat. Și atunci, se ridică un mare semn de întrebare: 
cum este posibil ca după luni de zile, după 2 ani de zile de discuții, de dezbateri 
cu toți actorii implicați, relevanți, din mediul privat ... pentru că riscăm și poate 
nu conștietizăm un fapt extrem de simplu: aceste OMD-uri se înființează pentru 
mediul privat și pentru a sprijini mediul privat, pentru a aduce turiști și pentru a 
reuși să eficientizăm și să transformăm din Constanța o destinație turistică 
adevărată. Ei bine, cum putem noi să aprobăm astăzi un statut al OMD-ului, dacă 
principala organizație patronală, cum putem să trecem cu vederea o adresă pe 
care Organizația Patronală Constanța–Mamaia a trimis-o consiliului local, prin 
care atrage atenția că foarte multe din propunerile pe care dânșii le-au avut nu 
au fost introduse în actualul statut. Cred că putem să discutăm, dacă sunteți de 
acord, ca acele procente pe care dvs. le-ați stabilit în actualul statut, pot fi 
modificate ca urmare a modificării legislației pe baza căreia OMD-urile se 
înființează. Și anume: dacă până acum exista obligația ca acest parteneriat să se 
desfășoare în proporție de 50% mediu public - 50% mediu privat, iată că 
legislația permite ca sectorul public să dețină mai puțin decât sectorul privat – 
48%. De ce? Pentru că doar așa ne putem asigura că decizia va fi cea corectă. 
Considerăm că actuala formă a statutului putea fi îmbunătățită și nu putem 
accepta o formă care nu este agreată de toată lumea, de Organizația Patronală 
Constanța – Mamaia care spune că forma actuală a statutului nu reprezintă toate 
propunerile pe care dânșii le-au făcut.  

Dl Ionuț Rusu 
Domnule Răsăuțeanu, știu că sunteți foarte aplecat asupra acestui proiect 

pentru că, din mandatul trecut, și dvs. v-ați ocupat de crearea acestui OMD și 
nicidecum nu ați inițiat o aderare. Pentru că acest OMD este creat de la zero, 
conform legislației și vizavi de ce ați spus dvs., că a lipsit consultarea publică, vă 
voi contrazice, pentru că acest OMD este un deziderat al acestei administrații din 
prima zi în care am ajuns la primărie, tocmai pentru a impulsiona turismul în 
Constanța. Statutul acesta pe care îl aveți în față pentru a fi votat, nimeni nu a 
zis că este unul perfect, dar acest statut, în forma actuală, este rodul unor 
consultări îndelungate, cu mult timp înainte de a fi pus în dezbatere publică. În 
transparență publică a fost pus în luna august, iar dezbaterea publică pe care a 
inițiat-o exact organizația patronală la care faceți dvs. referire, în care foarte 
multe puncte de vedere pe care domniile lor le-au pus se regăsesc în acest OMD; 
mai mult decât atât, la întâlnirea cu domnul ministru, chiar unul dintre 
reprazentanții organizației patronale a lăudat statutul, a lăudat aplecarea acestei 
administrații pentru a rezolva o problema care trenează de foarte mulți ani și 
tocmai pentru a se întâmpla odată acest lucru și a pune turismul constănțean pe 
harta turismului național și internațional. Din acest motiv astăzi suntem în fața 
dvs. cu acest OMD, pentru ca strategia pe care cele trei organizații patronale care 
fac parte din acest OMD să le poată pune în operă așa cum doresc domniile lor, 
pentru că sunt direct interesați ca turismul pe litoral să fie unul de cea mai bună 
calitate și cât mai atractiv pentru turiști, în general. Acum, că nu este făcut 
perfect, eu pot fi de acord cu dvs., perfectibil, e cât se poate de clar, dar aceste 
organizații patronale au nevoie de acest OMD pentru a-și pune în operă strategiile 
pe care le gândesc domniile lor. Fără acest OMD, restul nu e decât populism.  

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Încă o dată, salutăm faptul că, în sfârșit, înființarea acestui OMD se află pe 

ordinea de zi. Ține de normalitate, ține de respectarea legii și ține de respectul 
față de turismul constănțean și de mediul privat. Dar, dacă aceste consultări s-au 
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făcut, știu că ați făcut acest lucru, ne punem acest semn de întrebare: de ce nu 
au fost prinse toate acele solicitări care, cred eu, veneau să îmbunătățească,  să 
ducă către perfecțiune acest statut? Pentru că dacă dvs. plecați la drum cu o 
neînțelegere cu acest parteneriat pe care astăzi vreți să îl aprobăm, cred că se 
pleacă cu stângul.  Nu poate nimeni să știe mai bine cum să se dezvolte turismul 
și să se promoveze, decât mediul privat, decât cei care sunt impactați în mod 
direct de aceste politici. De ce există, totuși, această adresă prin care se atrage 
atenția asupra unor aspecte de ordin legal și principiale de funcționare a acestui 
OMD. Dar, de ce nu ați reușit prin dialog să ajungeți la un consens? 

Dl Ionuț Rusu 
Pentru că este un subiect fierbinte, vital pentru turismul din Constanța, 

permiteți să dau o replică. Este un parteneriat, dar știți că parteneriatul înseamnă 
și compromis. Din partea celor trei organizații patronale au existat compromisuri. 
Acum, organizația patronală la care dvs. faceți referire a avut foarte multe puncte 
de vedere, unele au fost acceptate, în majoritatea lor, probabil câteva nu au fost 
acceptate prin prisma întregului OMD. La asta fac referire când am spus 
„compromis”. Dumneavoastră spuneți că nu este perfect, eu nu v-am contrazis, 
dar asta nu înseamnă că nu poate fi modificat în funcție de nevoile pe care mediul 
de afaceri le are. Pentru că și acest OMD nu este altceva decât „un organism viu”. 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Haideți să cădem de comun acord și să acceptăm ca primăria să dețină ca 

drept de vot, ca procentaj, 48% și 52% să revină mediului privat, tocmai pentru 
a le da dânșilor posibilitatea de a decide împreună cu primăria ce este mai bine 
pentru mediul de afaceri. Dacă sunteți de acord, dacă nu, poate pe viitor reușiți 
ca împreună cu cei care vor face parte din consiliul director să modificați statutul 
(...) să dăm mediului privat dreptul de a lua decizia în ceea ce privește 
promovarea și dezvoltarea turismului. 

Dl Ionuț Rusu 
Mi se pare un pic amuzant că spuneți dvs. de 48%, în condițiile în care dvs. ați 

fost inițiatorii celor 50 de procente votate la momentul respectiv, dar bineînțeles 
că da, acest organism este unul „viu” care este supus dezbaterilor permanente în 
funcție de necesitățile și de strategia urmată la momentul respectiv în turism. 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
La momentul la care am inițiat acest proiect de hotărâre, în 2019, legislația 

spunea că procentele sunt 50-50. Acum cîteva luni de zile legislația s-a modificat 
și permite ca mediul privat să dețină până la 70% din acționariat. 

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Supun spre aprobare punctul nr. 10. Vă rog să votați. 
Cu 19 voturi pentru și 8 abțineri (Daniel Georgescu, Dede Perodin, Dobre 

Ioana-Claudia, Merdinian Liviu, Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu 
Costin-Ioan, Tincu Cristian), proiectul a fost aprobat. 

11. Proiect de hotărâre nr. 579/2022 privind aprobarea închirierii unui spațiu 
administrativ situat în municipiul Constanța, str. George Enescu nr. 4;    

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
12. Proiect de hotărâre nr. 580/2022 privind aprobarea unor măsuri referitoare 

la ocuparea posturilor vacante de șef secție/laborator de analize medicale din 
cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;    

Avem buletine de vot. Doamna secretar general, vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin, secretar general 
Pentru comisia de examinare pentru ocuparea postului de sef Sectie clinica 

boli infectioase copii, reprezentantul consiliului local este doamna Arghirescu 
Adriana. 
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Pentru comisia de examinare pentru ocuparea postului de sef Sectie clinica 
boli infectioase adulti I, reprezentantul consiliului local este domnul Stavăr Vergea 
Romeo.  

Pentru comisia de examinare pentru ocuparea postului de șef Secție clinică 
boli infecțioase adulți II, reprezentantul consiliului local este domnul Popa Teodor. 

Pentru comisia de examinare pentru ocuparea postului de șef Sectie boli 
infectioase HIV/SIDA, reprezentantul consiliului local este domnul Iacob Florin 
Cătălin. 

Pentru comisia de examinare pentru ocuparea postului de șef Laborator de 
analize medicale, reprezentantul consiliului local este doamna Andrei Mihaela. 

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Vă rog să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin, secretar general 
În urma votului exprimat, pentru doamna Arghirescu Adriana – 27 de voturi 

pentru, pentru domnul Stavăr Vergea Romeo – 27 de voturi pentru, pentru 
domnul Popa Teodor - 26 de voturi pentru, pentru domnul Iacob Florin Cătălin – 
26 de voturi pentru, pentru doamna Andrei Mihaela – 25 de voturi pentru și 2 
împotrivă. 

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Supun spre aprobare punctul nr. 12. Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost 

aprobat. 
13. Proiect de hotărâre nr. 581/2022 privind aprobarea organigramei și a 

statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;    
Vă rog să votați. Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
14. Proiect de hotărâre nr. 582/2022 pentru modificarea HCL nr. 374/2022 

privind aprobarea organigramei și statului de funcții al Primăriei municipiului 
Constanța;    

Vă rog să votați. Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
15. Proiect de hotărâre nr. 583/2022 pentru modificarea HCL nr. 10/2019 

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitarea Muzeului de Artă Populară, Constanța”;    

Doamna secretar general are o completare. 
Dna Viorela-Mirabela Călin, secretar general 
Voiam să aduc la cunoștință faptul că în cuprinsul proiectului de hotărâre la 

titlu s-a trecut obiectivul de investiții „Reabilitarea Muzeului de Artă Populară”. 
Atât în cuprinsul hotărârii, cât și în cuprinsul art. 1, este corect „Restaurarea 
Muzeului de Artă Populară” și nu „reabilitarea”. 

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Vă rog să votați. Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
16. Proiect de hotărâre nr. 584/2022 pentru modificarea HCL nr. 258/2022 

privind aprobarea indicatorilo tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Perdea Verde” – etapa proiect tehnic de execuție;    

Vă rog să votați. Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 

 
17. Proiect de hotărâre nr. 585/2022 privind pentru modificarea HCL nr. 

459/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și 
a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”;   

Vă rog să votați. Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
18. Proiect de hotărâre nr. 586/2022 pentru aprobarea documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții  „Îmbunătățirea mediului urban în Zona Inel II”;    

Vă rog să votați. Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
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19. Proiect de hotărâre nr. 587/2022 privind aprobarea documentației de 
avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Îmbunătăţirea mediului urban în zona Tomis Nord - 
Henri Coandă”;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
20.  Proiect de hotărâre nr. 243/2022 privind privind modificarea şi 

completarea HCL nr. 123/2021 privind Regulamentul de organizare și funcționare 
a parcărilor publice din municipiul Constanța;    

Domnul Răsăuțeanu, aveți cuvântul. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
După cum bine știți, de la votul împotrivă pe care PSD l-a avut, păstrând 

același spirit pe care l-am avut atunci când am propus amendamentele cu privire 
la reducerea semnificătivă a tarifelor în zona 0, respectiv zona 1, atunci am 
propus și eliminarea zonei 2, am considerat și considerăm în continuare că 
actualul context, inflația, creșterea prețurilor, scăderea puterii de cumpărare, am 
considerat că este oportun și normal, până la urmă, pentru cetățenii acestui oraș 
să venim cu un astfel de proiect care să regleze cumva ceea ce regulamentul în 
vigoare a născut, așa cumva, nemulțumire în rândul constănțenilor. Au fost 
discuții în spațiul public, au fost consultări și am apreciat că la acel moment au 
fost preluate din propunerile pe care proiectul de astăzi le păstrează. Principalul 
element al proiectului nostru este reprezentat de eliminarea zonei 2. Am 
considerat că, pentru început, este suficient să taxăm oamenii pe zonele de 
centru la tarife rezonabile și anume, 2 lei/oră, respectiv 1,5 lei/oră. Apreciem 
faptul că un tarif mai mic va naște o colectare masivă.  

Dl Ionuț Rusu 
Sunt un pic dezamăgit de ce spunea dl consilier Răsăuțeanu pentru că este 

pentru prima dată când, în mod concret, cele trei partide s-au întâlnit sub 
bagheta domnului primar și, de dragul adevărului și al corectitudinii, aș putea să-i 
reamintesc domnului Răsăuțeanu că atunci când ne-am întâlnit (de 2 ori) (...) de 
fiecare dată am trăit cu impresia că ceea ce am hotărât împreună se va 
concretiza în proiectul pe care îl vom depune noi. Proiectul inițiat de PNL-USR are 
incluse și propunerile de la PSD. 

Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 
Este evident faptul că nu toate propunerile noastre au fost acceptate. Mare 

parte din propunerile noastre au fost acceptate, dar chestiunile elementare pe 
care le-am cerut au fost acelea de a diminua aceste tarife și de a elimina zona 2. 
(...) 

Dl Dumitru Caragheorghe 
Voiam să-l rog pe domnul viceprimar să ne asumăm aici, în fața consiliului 

local, faptul că adevăratul proiect al regulamentului parcărilor gândit de mai bine 
de 1 an de zile în urma tuturor sugestiilor venite de la cetățeni și a nemulțumirilor 
acestora să fie pus rapid pe ordinea de zi a unei ședințe extraordinare să nu 
așteptăm următoarea ședință de la sfârșitul lunii noiembrie. 

Dl Ionuț Rusu 
Da. 
Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Supun spre aprobare proiect de hotărâre nr. 243/2022 privind privind 

modificarea şi completarea HCL nr. 123/2021 privind Regulamentul de organizare 
și funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța; inițiatori: grupul 
consilierilor locali PSD. Menționez că are avize nefavorabile de la comisiile nr. 1, 3 
și 5. Vă rog să votați. 

Cu 8 voturi (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Georgescu Daniel,  Merdinian 
Liviu, Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Tincu 
Cristian), 2 împotrivă (Iacob Florin-Cătălin, Popescu Cristiana) și 17 abțineri 
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(Arghirescu Adriana, Andrei Mihaela, Avătavului Costin-Valeriu, Badea Aura-
Cerasela, Caragheorghe Dumitru, Casimceali Ateș, Călin Iulian, Cocargeanu 
Florin-Daniel, Constantin Nicolae, Garip Mirela,  Nazîru Alexandru-Marian, 
Ochiuleț Mihai, Omocea Cristian, Popa Teodor, Rusu Ionuț, Stavăr-Vergea Romeo, 
Tatu Daniel-Gigi), proiectul nu a fost aprobat.    

21. Proiect de hotărâre nr. 588/2022 privind aprobarea documentației tehnico-
economice, faza studiu de prefezabilitate, „Reabilitarea urbană a terenului situat 
pe strada Banu Mihalcea nr. 15-17 din municipiul Constanța prin amenajarea de 
locuri de parcare și spații verzi”;    

Vă rog să votați. 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
22. Proiect de hotărâre nr. 589/2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice, faza studiu de prefezabilitate, „Reabilitarea urbană a terenului situat 
în zona Aleea Murelor din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de 
parcare și spații verzi dotate cu loc de joacă”;    

Avem luări de cuvânt. Domnul Viorel Bordianu aveți cuvântul (nu răspunde). La 
cuvânt s-a înscris și domnul Sorin Stancu, aveți cuvântul. 

Dl. Sorin Stancu  
Sunt administratorul societății Real Quality Construct. Terenul la care se face 

referire pentru studiul de prefezabilitate aparține societății pe care o administrez. 
Vreau să vă spun că pentru acest teren încă de anul trecut am inițiat un PUZ, prin 
acest PUZ am propus și mi-am asumat executarea unui parc de utilitate publică, 
un parc total amenajat cu spații verzi, cu mobilier urban, cu iluminat public, pe 
care să-l cedez primăriei pentru a-l folosi în interes public, în acest fel, 
oportunitatea vizavi de acest proiect să existe îndeplinită din partea primăriei. Nu 
văd de ce acest teren să fie supus exproprierii, ca municipalitatea să cheltuiască 
niște bani și pentru expropriere și pentru amenajarea acestui teren și să implice 
multe alte cheltuieli, atâta timp cât eu am propus de la bun început și chiar mi-
am asumat construirea unui parc pe o suprafață de minim 500 m² din acest 
teren. Mai mult decât atât, prin acest PUZ se vor rezolva și problemele de 
circulație în zonă, probleme pe care cu toții le cunoaștem că există și din 
perspectiva construirii Sălii polivalente în acea zonă. Faza în care mă aflu cu acest 
PUZ este destul de avansată, în sensul că am obținut certificatul de urbanism, 
avizul de oportunitate (la avizul de oportunitate, chiar în comisie, toată lumea a 
spus că este, într-adevăr, un proiect, o propunere foarte bună în care și primăria 
este interesată de acest PUZ). Acum, constat că lucrurile sunt total diferite și se 
propune expropierea acestui teren. 

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Vă mulțumim. La cuvânt s-a înscris și doamna Otilia Beju. Aveți cuvântul 

doamna Beju. 
Dna Otilia Beju 
Eu sunt locatar pe Aleea Afinei. Sunt construite în zonă blocuri cu 6, 7, 10, 11 

nivele, în condițiile în care este o lipsă acută de locuri de parcare deja. Aleile de 
acces sunt subdimensionate, nu există locuri de parcare rezidențiale. Dacă se 
verifică, nu există locuri pentru toate mașinile din zonă. S-a construit deja un bloc 
de șase nivele la intersecția aleilor Afinei cu Murelor, care nu este dat în folosință 
și nu sunt deja locul de parcare. Nu sunt trotuare, nu se poate circula în 
siguranță, nu se poate parca în siguranță, există certuri între vecini în momentul 
de față asupra locurilor de parcare. Pe lângă asta, nu știu dacă această firmă care 
vrea să construiască, nu știu dacă a făcut un studiu de însorire, pentru că la 
distanțele propuse între blocuri, noi ca și cetățenii, ca și proprietari de 
apartamente, vom fi direct afectați de acest lucru, pentru că distanța fiind foarte 
mică (eu stau la parter cu vedere către viitoarea nouă construcție), eu nu am 
soare decât dimineața timp de două trei ore; nu cred că există studiu de însorire 
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din care să reiasă că voi avea acele minim două ore de soare garantate sau 
legale. Va fi și o problemă de intimitate, există o necesitate urgentă de locuri de 
parcare, de spații verzi, pentru că a început să fie un cartier atât de îngrămădit și 
aleile și blocurile sunt atât de îngrămădite, încât nu există locuri de parcare, nu 
există locuri unde să se poată juca copiii liniștiți și feriți de mașini, se joacă în 
parcări printre mașini pentru că actualul loc de joacă este unul destinat unui 
cartier întreg, este neîncăpător. Acesta ar fi punctul de vedere al meu și al 
locatarilor din blocul de pe Aleea Afinei. 

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Domnul Viorel Bordianu, dacă sunteți online. 
Dl. Sorin Stancu  
Dacă îmi permiteți, aș vrea să-i dau eu o replică doamnei. 
Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Domnul Sorin Stancu, aveți cuvântul două minute. 
Dl. Sorin Stancu  
Studiul de însorire la care doamna face referire este făcut, mai ales că acest 

parc de care am pomenit mai devreme, va fi între construcția nou propusă și 
construcția aflată pe Aleea Afinei. Așa că, din tot ceea ce s-a propus până la acest 
moment și se află în lucru, toate aceste lucruri vor fi îndeplinite. Mai mult decât 
atât, pot asigura suplimentar pentru zona respectivă niște locuri de parcare, adică 
prin proiectul pe care mi-l voi asuma dacă voi fi lăsat să duc la capăt. 

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Supun la vot proiectul. Vă rog să votați. 
Cu 18 voturi pentru (Iacob Florin-Cătălin, Popescu Cristiana, Arghirescu 

Adriana, Andrei Mihaela, Avătavului Costin-Valeriu, Badea Aura-Cerasela, 
Caragheorghe Dumitru, Casimceali Ateș, Călin Iulian, Cocargeanu Florin-Daniel, 
Garip Mirela,  Nazîru Alexandru-Marian, Ochiuleț Mihai, Omocea Cristian, Popa 
Teodor, Rusu Ionuț, Stavăr-Vergea Romeo, Tatu Daniel-Gigi) și 7 abțineri (Dede 
Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Georgescu Daniel, Mihăilescu Cristian, Nicolae 
Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Tincu Cristian), proiectul a fost aprobat. 

23. Proiect de hotărâre nr. 611/2022 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 
privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;    

Vă rog să votați. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
24. Proiect de hotărâre nr. 590/2022 pentru modificarea HCL nr. 271/2021 

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezibilitate 
pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - 
Cartier Universitate - etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, 
strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada 
Smaraldului”;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
25. Proiect de hotărâre nr. 592/2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții aferente 
obiectivului de investiții „Studii tehnice pentru fluidizarea circulației în perimetrul 
cuprins între sensul giratoriu Hotel Oxford, B-dul Lăpușneanu și B-dul Aurel 
Vlaicu, municipiul Constanța”;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
26. Proiect de hotărâre nr. 591/2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice, faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenții’aferente 
obiectivului de investiții „Lucrări de intervenții și modernizare a intersecției          
B-dului Mamaia cu B-dul Aurel Vlaicu, municipiul Constanța”;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
27. Proiect de hotărâre nr. 593/2022 privind repartizarea unei locuințe sociale, 

situată în municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 5, ap. 4;    
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Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
28. Proiect de hotărâre nr. 594/2022 pentru modificarea HCL nr. 323/2015 

privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de 
locuință, cu modificările și completările ulterioare;  

Avem buletin de vot.  Doamna secretar general, vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Se propune ca membru în comisia de repartizarea spațiilor cu altă destinație 

decât aceea de locuință doamna consilier local Dobre Ioana-Claudia. 
În urma votului exprimat, pentru doamna Dobre Ioana-Claudia sunt 26 de 

voturi pentru. 
Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în integralitatea sa. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
29. Proiect de hotărâre nr. 537/2022 privind aprobarea propunerii de clasare în 

regim de urgență, a imobilului Complex Bar Orient – Restaurant Unirea din 
stațiunea Mamaia ca monument istoric;  inițiatori: grupul consilierilor locali USR 

Vă rog să votați. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
30. Proiect de hotărâre nr. 595/2022 privind aprobarea regulamentului de 

închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanţa şi 
administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
31. Proiect de hotărâre nr. 596/2022 privind dezmembrarea imobilului situat în 

municipiul Constanța Bd. Mamaia nr. 331A în vederea înscrierii în cartea funciară;    
Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
32. Proiect de hotărâre nr. 597/2022 privind aprobarea sistării stării de 

indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 252063, 
înscris în cartea funciară nr. 252063, în suprafață de 158,50 mp, situat în 
municipiul Constanța, strada Ion Andreescu nr. 1, în favoarea numiților Guci 
George și Guci Anca-Silvia;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
33. Proiect de hotărâre nr. 598/2022 privind alipirea unor imobile aflate în 

domeniul public al municipiului Constanța, situate pe str. Eliberării nr. 46, în 
vederea înscrierii în cartea funciară;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
34. Proiect de hotărâre nr. 606/2022 privind aprobarea stabilirii  obligației de 

întreținere a spațiilor verzi aferente terenurilor date în administrarea unităților de 
învățămant/unităților de educație antepreșcolară, precum și de întreținere a 
arborilor maturi în sarcina UAT Municipiul Constanța, ca titular al dreptului de 
proprietate;   

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
35. Proiect de hotărâre nr. 607/2022 privind constituirea dreptului de superficie 

cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 2.538 mp, situat în 
municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, restaurant Modern, în favoarea societății 
Modern Caracatița SRL;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
36. Proiect de hotărâre nr. 608/2022 privind privind constituirea dreptului de 

superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafață de 3.477 mp, situat 
în municipiul Constanța, b-dul Alexandru Lăpușneanu - restaurant Nord, 
beneficiar Cușu Iancu și Cușu Mirela;     

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
37. Proiect de hotărâre nr. 599/2022 privind atestarea apartenenței la 

domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul 
Constanța;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
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38. Proiect de hotărâre nr. 600/2022 privind aprobarea proiectului tehnic 
„Dezvoltarea, modernizarea şi sistematizarea instalaţiilor electrice de joasă 
tensiune prin trecere din LEA JT în LES JT - zona şoseaua Mangaliei" din cadrul 
obiectivului de investiţii „Deviere instalaţii electrice - Îmbunătăţire mobilitate 
urbană Bld. 1 Mai - Şos. Mangaliei, Constanţa, Judeţul Constanţa”;   

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
39. Proiect de hotărâre nr. 601/2022 pentru modificarea HCL nr. 389/2022 

privind aprobarea acordării către Termoficare Constanţa SRL a compensării 
pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, distribuţie şi 
furnizare a energiei termice pentru populaţie neacoperite în tarif, aferent 
perioadei 01.09.2021 - 31.12.2021;   

Vă rog să votați. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
40. Proiect de hotărâre nr. 577/2022 privind aprobarea oportunității vânzării 

prin licitație publică a terenului în suprafață de 84 mp, situat în municipiul 
Constanța, str. Ion Ursu nr. 79C, proprietatea privată a Municipiului Constanța;   

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
41. Proiect de hotărâre nr. 609/2022 pentru modificarea Normelor financiare 

aprobate prin HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal 
Constanța;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
42. Proiect de hotărâre nr. 610/2022 pentru modificarea HCL nr. 273/2022 

privind reorganizarea Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa şi 
aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
43. Proiect de hotărâre nr. 538/2022 privind schimbarea denumirii a două 

străzi situate pe raza municipiului Constanța, în zona Campus Universitar;    
Aviz nefavorabil de la Comisia nr. 2. 
Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
44. Proiect de hotărâre nr. 573/2022 privind aprobarea Planului urbanistic de 

detaliu – construire imobil P+1E – locuință individuală, str. Aristide Karatzali nr. 
8, investitor Teodorescu Dragoș George;    

Vă rog să votați. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
45. Proiect de hotărâre nr. 574/2022 privind aprobarea Planului urbanistic de 

detaliu – construire 2 imobile P+1E locuire individuală, zona Compozitorilor, str. 
Eduard Caudella nr. 44B, investitor Marinii Buildings Development SRL;    

Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
46.  Proiect de hotărâre nr. 268/2022 privind aprobarea Planului urbanistic 

zonal pentru teritoriul situat în Staţiunea Mamaia, zona Riviera, delimitat de 
promenada Mamaia şi alei carosabile, iniţiator Alex Lux SRL;    

Vă rog să votați. Cu 17 voturi pentru (Arghirescu Adriana, Andrei Mihaela, 
Avătavului Costin-Valeriu, Casimceali Ateș, Călin Iulian, Constantin Nicolae, Dede 
Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Georgescu Daniel, Merdinian Liviu, Mihăilescu 
Cristian, Nazîru Alexandru-Marian, Nicolae Irinela, Omocea Cristian, Popa Teodor, 
Răsăuțeanu Costin-Ioan, Rusu Ionuț, Tatu Daniel-Gigi, Tincu Cristian) și 9 
împotrivă (Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe Dumitru, Călin Iulian, Cocargeanu 
Florin-Daniel, Garip Mirela, Iacob Florin-Cătălin, Ochiuleț Mihai, Popescu 
Cristiana, Stavăr-Vergea Romeo), proiectul a fost aprobat. 

47. Proiect de hotărâre nr. 575/2022 privind prelungirea valabilității Planului 
urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 560/2019;    

Vă rog să votați. Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
48. Proiect de hotărâre nr. 576/2022 privind modificarea și îndreptarea erorii 

materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUD aprobată prin HCL nr. 
220/2022;    
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Vă rog să votați. Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
49. Proiect de hotărâre nr. 568/2022 privind aprobarea declanşării procedurii 

de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al societăţii CT BUS SA; 
Dl Daniel Georgescu 
Am de făcut eu o observație la acest proiect. Eu mă uit, noi votăm astăzi 

declanșarea procedurii de selecție pentru consiliul de administrație pe Ordonanța 
109. M-am uitat pe pagina de internet atât pentru Confort Urban, cât și pentru CT 
BUS, deja sunt două scrisori de așteptări; la CT BUS ultima scrisoare care este 
publică e pe 12.09.2022. Eu, din ce știu, trebuia închisă selecția dinainte ca să 
putem să declanșăm o altă selecție, așa că mie mi se pare că facem două achiziții 
în paralel, lucru care din punctul meu de vedere este ilegal și am să votez 
împotrivă. 

Dna Viorela-Mirabela Călin 
Domnul Georgescu, știu că s-a aprobat scrisoarea de așteptări, acum venim și 

declanșăm procedura de selecție a membrilor. 
Dl Daniel Georgescu 
Doamna, aveți pe site-ul CT BUS două scrisori de așteptări și un plan de 

management. Eu știu că scrisoarea de așteptări se face de obicei, așa s-a făcut 
până acum la tot ce a însemnat 109, înainte să declanșăm  procedura. Când am 
întrebat mai în vară, domnul primar ne-a spus că este în selecție și așteaptă CV-
uri și la Termica, și la Confort Urban, și la CT BUS.  De asta, de vreo doi ani de 
zile puneți numai membrii provizorii. Scrie în Ordonanța 109 că în 150 de zile 
trebuie finalizată selecția cumva. Eu am făcut hârtie, am întrebat de fapt, cel care 
la un moment dat începuse selecția la CT BUS, nu a primit hârtie că s-a încheiat 
procedura asta și urmează o altă procedură. 

Dna Viorela-Mirabela Călin, secretar general 
Acea procedură nu s-a finalizat aceasta este proceda o procedură nouă, plus că 

scrisoarea de la CT BUS era făcută pe RATC nu pe societatea actuală. 
Dl Daniel Georgescu 
Legea spune că după ce se termină trebuie să înștiințați, Consiliul local și 

primăria trebuia să anunțați: nu s-a finalizat proceduira, începem o altă 
procedură. 

Dna Viorela-Mirabela Călin, secretar general 
Nu știu să vă zic în momentul de față... Nu știu ce s-a întâmplat, știu că nu s-a 

finalizat prin selecția membrilor. 
Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Vă rog să votați. Cu 25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Georgescu 

Daniel), proiectul a fost aprobat. 
50. Proiect de hotărâre nr. 569/2022 privind aprobarea declanşării procedurii 

de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al societăţii Confort Urban 
SRL; 

Vă rog să votați. Cu 25 de voturi pentru și 1 vot împotrivă (dl. Georgescu 
Daniel), proiectul a fost aprobat. 

51. Proiect de hotărâre nr. 570/2022 privind desemnarea reprezentantului 
municipiului Constanţa în Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii Telegondola-
Mamaia SRL; 

Avem buletin de vot. Doamna secretar, vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin, secretar general 
În calitate de reprezentant al municipiului Constanţa în Adunarea Generală a 

Asociaţilor societăţii Telegondola-Mamaia SRL se propune doamna Popescu 
Mihaela. 

Ca urmare a votului exprimat, pentru doamna Popescu Mihaela s-au exprimat 
25 de voturi pentru. 

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
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Supun spre aprobare proiectul în integralitatea lui. Vă rog să votați. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
52. Proiect de hotărâre nr. 571/2022 privind numirea a doi membri provizorii în 

Consiliul de administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL; 
Avem buletin de vot. Doamna secretar, vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin, secretar general 
Propunerile pentru membrii provizorii în Consiliul de administrație al societății 

Telegondola-Mamaia SRL sunt dl. Barață Bogdan Dumitru și dna Firșov Andreea 
Cristina. 

Ca urmare a voturilor exprimate, pentru dl. Barață Bogdan Dumitru sunt 25 de 
voturi pentru și pentru dna Firșov Andreea Cristina – 25 de voturi pentru. 

Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Supun spre aprobare proiectul în integralitatea lui. Vă rog să votați. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
53. Proiect de hotărâre nr. 572/2022 privind numirea unui membru provizoriu 

în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA.   
Avem buletin de vot. Doamna secretar, vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin, secretar general 
Propunerea pentru membrul provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii 

CT BUS SA este dl. Dugăiașu Adrian-Dan. 
Ca urmare a voturilor exprimate, pentru dl. Dugăiașu Adrian-Dan s-au 

exprimat un număr de 26 de voturi pentru. 
Dl Cristian Omocea – președinte de ședință 
Supun spre aprobare proiectul în integralitatea lui. Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
Am epuizat ordinea de zi, vom trece la ordinea suplimentară. 

1. Proiect de hotărâre nr 612 /2022 privind completarea şi actualizarea 
inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa 

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

2. Proiect de hotarare nr. 613/2022privind emiterea avizului Consiliului local al 
municipiului Constanţa pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul 
Casa Luminii Bălaşa S.R.L. 

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

3. Proiect de hotărâre nr. 614/2022 privind emiterea avizului Consiliului local al 
municipiului Constanţa pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul 
Progress Consulting S.A 

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

4. Proiect de hotărâre nr. 615/2022 privind emiterea avizului Consiliului local al 
municipiului Constanţa pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul 
Casa Albastră Servicii Funerare S.R.L 

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

5. Proiect de hotărâre nr.616/2022 privind emiterea avizului Consiliului local al 
municipiului Constanţa pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul 
Clares S.R.L 

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

6. Proiect de hotărâre nr.617/2022 pentru aprobarea solicitării către societatea 
Electrocentrale Constanţa S.A privind constituirea unui drept de superficie asupra 
a două terenuri în suprafaţă de 60 mp fiecare, situate în municipiul Constanţa, 
Bd. Aurel Vlaicu nr. 123 
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Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 

7. Proiect de hotărâre nr. 618/2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare 
dintre Municipiul Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Palatul 
copiilor Constanţa şi Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa 

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

8. Proiect de hotărâre nr. 619/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului 
“Bar Expres și teren” situat în municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă nr. 28 aflat în 
domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin Direcția 
județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al Municipiului 
Constanța 

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

9. Proiect de hotărâre nr. 620/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului 
“Restaurant Sport S+P” (teren și construcție) situat în municipiul Constanța, Str. 
Cuza Vodă nr. 28 aflat în domeniul public al statului și în administrarea 
Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în 
domeniul public al Municipiului Constanța 

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

10.Proiect de hotărâre nr. 621/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului 
“Complex Sportiv Tomis” situat în municipiul Constanța, Str. Flămânda nr.11 aflat 
în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin 
Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al 
Municipiului Constanța 

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

11.Proiect de hotărâre nr. 622/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului 
„Complex Sportiv Hidrotehnica” situat în municipiul Constanța, Bd. Aurel Vlaicu 
nr.123 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului 
prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al 
Municipiului Constanța 

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

12.Proiect de hotărâre nr. 623/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului 
“Club Sportiv Farul Constanța” situat în municipiul Constanța, Str. Decebal nr. 22 
din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului prin 
Clubul Sportiv Farul Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța 

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

13.Proiect de hotărâre nr. 624/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului 
„Sala Sporturilor” (teren și construcție) situat în municipiul Constanța, B-dul 
Tomis nr. 102-104, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul 
public al Municipiului Constanța 

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

14.Proiect de hotărâre nr. 625/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului 
„Hotel Sport” (teren și construcție) situat în municipiul Constanța, Str. Cuza Vodă 
nr. 2, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Sportului prin 
Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul public al 
Municipiului Constanța 

Vă rog să votați. 



15 
 

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
15.Proiect de hotărâre nr. 626/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului 
Complex Sportiv „Badea Cârţan” (teren şi construcţie) situat în municipiul 
Constanța, Str. Badea Cârţan nr. FN aflat în domeniul public al statului și în 
administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret 
Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța 

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

16.Proiect de hotărâre nr. 627/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului 
Stadion „C.S. FARUL” (teren şi construcţie) situat în municipiul Constanța, Str. 
Primăverii nr. 2 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului 
Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret Constanța în domeniul 
public al Municipiului Constanța 

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

17.Proiect de hotărâre nr. 628/2022 privind aprobarea solicitării trecerii imobilului 
Complex Sportiv Triunghi Constanța (teren şi construcţie) situat în municipiul 
Constanța, str. Caraiman nr. FN aflat în domeniul public al statului şi în 
administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret 
Constanța în domeniul public al Municipiului Constanța. 

Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat. 
Am epuizat și ordinea suplimentară. Declar ședința închisă. 

 
  Președinte ședință,     Secretar general, 
 
            Cristian Omocea                                     Viorela-Mirabela Călin 
 
 
         
 
 
 
          Întocmit, 
 
         consilier Daniela Schell 
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