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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, 31.01.2023, în şedinţa ordinară a Consiliului local al 
municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 210/25.01.2023 a primarului 
municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, printr-o 
platformă online de videoconferință.  
 La ședință participă: 27 de consilieri din 27 de consilieri în funcție, domnul 
primar Vergil Chițac și doamna secretar general Fulvia-Antonela Dinescu. Ședința este 
condusă de dna consilier local Mirela Garip, aleasă președinte de ședință prin HCL nr. 
648/2022. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Bună ziua domnule primar, bună ziua doamnelor și domnilor consilieri locali! O invit  
pe doamna secretar să facă prezența. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Bună ziua! Voi da citire listei de prezență a consilierilor locali la şedinţa ordinară din 
data de 31.01.2023. 
(Se efectuează prezența.) 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Sunt prezenți 27 de consilieri locali din 27 aflați în funcție. Supunem la vot ordinea de 
zi şi ulterior cele 2 ordini de zi suplimentare. 
Cu 26 de voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată. 
Urmează ordinea de zi suplimentară 1 (unu) . 
Cu 26 de voturi „pentru”, ordinea de zi suplimentară 1 (unu) a fost aprobată. 
Urmează cea de a doua ordine de zi suplimentară. 
Cu 25 de voturi „pentru”, ordinea de zi suplimentară 2 (doi) a fost aprobată. 
Voi da citire primului proiect de pe ordinea de zi „Depunerea jurământului de către 
domnul Marius Tulică”. 
Dl Marius Tulică – consilier local 
„Subsemnatul Marius Tulică, consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului 
Constanţa , în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 1 din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului 
local al municipiului Constanța următorul jurământ: 
 „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce 
stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanța. Așa 
să îmi ajute Dumnezeu!” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Felicitări pentru acest madat! 
Dl Marius Tulică – consilier local 
Mulţumesc! 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Supun la vot „Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 16.12.2022”. 
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27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Mihaela Andrei, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică). 
Supun la vot „Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
local al municipiului Constanţa din data de 27.12.2022”. 
27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Mihaela Andrei, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică). 
Dau citire „Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor 
încadarate în cadrul de handicap grav, în perioada iulie-decembrie 2022”. 
Nu se supune la vot, v-am adus doar la cunoştinţă, a fost publicat. 
Vom trece la proiectul 5 - „Proiect de hotărâre nr. 24/2023 pentru modificarea 
HCL nr. 383/2020 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate 
ale Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările şi completările 
ulterioare. Iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
27 voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Mihaela Andrei, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică). 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Mergem la proiectul numărul 6 „Proiect de hotărâre nr. 9/2023 privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2022. Iniţiator: primar Vergil Chiţac.” 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
26 voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Tincu Cristian, Mihaela Andrei, 
Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, 
Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, Avătavului 
Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică). 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Proiectul cu nr. 7 „Proiect de hotărâre nr. 32/2023 privind aprobarea bugetului 
local pe anul 2023;Iniţiator: primar Vergil Chiţac. 
La acest proiect avem mai multe amendamente, le vom da citire pe rând, le vom 
supune la vot şi apoi vom vota proiectul în integralitatea lui.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Am rugămintea doamna preşedinte, ca după ce veţi citi amendamendele să-mi daţi şi 
mie cuvântul. Mulţumesc! 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Mulţumesc şi eu! 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
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Primul amendament este înregistrat cu numărul 18865/31.01.2023 şi este un 
amendament de modificare şi de completare. Ca motivaţie pentru acest amendament: 
„- Sursa de producţie energie utilă termică şi electrică prin cogenerare de inaltă 
eficientă, în municipiul Constanţa PT + execuţie – este necesară achiziţia serviciului de 
consultanţă în elaborarea caietului de sarcini şi consultanţă de specialitate (experţi 
cooptaţi) pentru procedura de atribuire.  
- Reabilitarea reţelelor termice secundare şi contorizarea la nivel de scară pentru 
municipiul Constanţa- etapa IV-PT+ execuţie- este necesară achiziţia serviciului de 
consultanţă în elaborarea caietului de sarcini şi consultanţă de specialitate (experţi 
cooptaţi) pentru procedura de atribuire”. 
Textul original: „Se diminuează poziţia 179 din capitolul 51- Exproprieri de utilitate 
publică cu suma de 298 mii lei cu TVA”. 
Textul modificat: „Se inscriu noi poziţii la capitolul 81 - Studii şi proiecte astfel: 
  -  Sursa de producţie energie utilă termică şi electrică prin cogenerare de înaltă 
eficienţă, în municipiul Constanţa serviciul de consultanţă de specialitate (experţi 
cooptaţi) pentru procedura de atribuire“ cu suma de 238 mii lei cu TVA; 
 -  Reabilitarea reţelelor termice secundare şi contorizarea la nivel de scară pentru 
municipiul Constanţa - etapa IV - serviciul de consultanţă în eleborarea caietului de 
sarcini şi consultanţă de specialitate (experţi cooptaţi) pentru procedura de atribuire 
cu suma de 60 mii lei cu TVA.’’ 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Să votăm acest amendament. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Doamna preşedinte, dacă veţi supune la vot toate amendamentele cronologic, aş dori 
să iau cuvântul acum, dacă se poate. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Sigur, domnul Răsăuţeanu. Aveţi cuvântul. 
Scuze, cu 27 de voturi „exprimate’’ acest amendament a trecut. Acum aveţi cuvântul. 
Mulţumesc! 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Grupul PSD a analizat foate bine bugetul, bineînţeles că este un buget care putea fi  
aşezat mult mai bine, un buget care prezintă aspecte care puteau fi îmbunătaţite, dar 
în acelaşi timp dorim să dăm dovadă de maturitate, de responsabilitate şi avem 
încredere că, indiferent care ar fi motivele pe viitor, şi aici mă refer la următoarele 
rectificări care vor urma, născute din acest buget, să venim să-l îndreptăm acolo unde 
sunt alocări neînspirate, fie că vorbim de Capitolul 70, de Capitolul 67, unde sunt 
foarte mulţi bani şi cred că de acolo putem să găsim surse de finanţare în viitor, să 
putem finanța proiecte care sunt benefice oamenilor şi care răspund nevoilor directe 
ale cetăţenilor oraşului nostru. Grupul PSD va susţine toate amendamentele, în acelaşi 
timp vom susţine şi bugetul pentru că ne interesează ca şi proiectele grupului PSD să 
fie finanţate în viitor şi, cu încredere, vom depune în perioada următoare şi alte 
proiecte care să răspunda constănţenilor. Vă multumesc! 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Mulţumesc, domnul Răsăuţeanu! Mulţumesc pentru maturitate! 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Eu vă mulţumesc şi mă bazez pe votul dumneavoastră la proiectele grupului PSD. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul cu numărul 2 înregistrat cu numarul 19064/31.01.2023 este un 
amendament de modificare si are ca motivaţie: „Având în vedere că proiectul de 
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buget pe anul 2023 a fost afişat în data de 5 ianuarie 2023 iar execuţia Trezoreriei nu 
era finală la acea dată, ea se finalizează de regulă în primele 10 zile ale anului 
următor, a apărut o mică diferenţă la suma ce reprezintă excedentul anului 2022 şi 
anume în plus suma de 13 mii lei, sens în care se propune o modificare a art 1 din 
proiectul de hotărâre numaru 32 de pe ordinea de zi.” 
O să dau citire textului original: „Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2023 la 
venituri în suma de 1.833.064 mii lei, la cheltuieli în suma de 1.899.892 mii lei, cu un 
excedent la data de 31 decembrie 2022 în suma de 66.828 mii lei.” 
Textul modificat: „Art.1 Se aprobă bugetul local pe anul 2023 la venituri în sumă de 
1.833.064 mii lei, la cheltuieli în suma de 1.899.905 mii lei, cu un excedent la data de 
31 decembrie 2022 în suma de 66.841 mii lei.” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă rog să vă exprimati opţiunea de vot. Multumesc! 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Mie nu mi-a apărut, doamna preşedinte. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Cum votaţi, domnul Răsăuţeanu? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
„Pentru”. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
26 de voturi „pentru”. Dăm citire celui de al treilea amendament. 
Amendamentul cu numarul 3 înregistrat cu numarul 19071/31.01.2023 la proiectul de 
hotarare nr. 32/2023 are ca motivaţie: „Având în vedere că proiectul de buget pe anul 
2023 a fost afişat în data de 5 ianuarie 2023, iar execuţia Trezoreriei nu era finală la 
acea dată, ea se finalizează de regulă în primele 10 zile ale anului următor, a apărut o 
mică diferenţă la suma ce reprezintă excedentul anului 2022 şi anume în plus suma de 
13 mii lei”. Este un amendament de modificare la art. 9 din proiectul de hotărâre 
supus dezbaterii ordinii de zi.  
Textul original: „Art. 9 Excedentul la data de 31 decembrie 2022 în sumă de 66.828 
mii lei va fi utilizat în anul 2023 ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare.” 
Textul modificat : „Art.9 Excedentul la data de 31 decembrie 2022 în suma de 66.841 
mii lei va fi utilizat în anul 2023 ca sursa de finanţare a cheltuielilor secţiunii de 
dezvoltare.” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
O să vă rog frumos să fiţi atenţi şi să votaţi. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
27 de voturi „pentru”. 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19077/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are ca motivaţie: „Unitatea de învăţământ Grădiniţa cu program normal 
Zubeyde Hanim nu a realizat integral la data de 31.12.2022 plăţile aferente Achiziţie 
instalaţie detecţie semnalizare şi alarmare la incendiu în vederea obţinerii Autorizaţiei 
de securitate la incendiu”. 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 28 mii lei de la Capitolul 65 Anexa 2 şi 2 
bis Cheltuieli cu bunuri şi servicii”, iar textul modificat: „Se introduce suma de 28 mii 
lei la Capitolul 65 Anexa 2, 2 bis şi în Anexa 3 Lista de dotări independente şi utilaje 
pe anul 2023: Achiziţie instalaţie detecţie semnalizare şi alarmare la incendiu în 
vederea obţinerii Autorizaţiei de securitate la incendiu”. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 



Page 5 of 25 
 

Atenţie, vă rog! 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
27 de voturi „pentru”. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Următorul amendament. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendament înregistrat cu numărul 19080/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are ca motivaţie o eroare care s-a înscris în capitolul bugetar. 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 500 mii Capitolul 70 - obiectivul Lucrări de 
demolare a imobilului C2 situat în Constanţa, bd. Ferdinand nr. 11 bis, inclusiv 
proiectarea în vederea demolării (expertiză tehnică, PT, DTAD, avize, altele)”, iar 
textul modificat: „Se suplimentează cu suma de 500 mii lei Capitolul 67 - imobilul C2 
situat în Constanţa, bd. Ferdinand nr. 11 bis, inclusiv proiectarea în vederea demolării 
(expertiza tehnică, PT, DTAD, avize, altele)”. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Acum votăm. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
27 de voturi „pentru”. 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19305/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are ca motivaţie: ”Actualizare documentaţii conform HG nr. 907/2016 
”Promenada Mării Negre” - vor fi actualizate în vederea construirii unei promenade în 
zona de taluz din dreptul plajei de la Modern la Pescarie, pentru a se asigura un flux 
de circulaţie pietonală şi pentru bicicliști, cu utilizarea unui design structural şi detaliat 
pentru a minimiza impactul asupra mediului.” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 249.000 lei Capitolul 70 Anexa 3, Anexa 
2, 2 bis Cheltuieli cu bunuri şi servicii, iar textul motificat: ” Se suplimentează cu 
suma de 249.000 lei Capitolul 51, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii şi proiecte 
obiectivul Actualizare documentaţii conform HG nr. 907/2016 Promenada Marii 
Negre”. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
În acest moment votăm. Domnul Nicolae? 
Cu 27 de voturi „pentru”, amendamentul a trecut. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Amendamentul cu numărul 7. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19317/31.01.2023 este un amendament de 
modificare, motivaţia acestui amendament fiind ”Elaborare documentaţie tehnico -
economică (SF, PT, altele) pentru realizare parc arheologic la Poarta Mare a Cetăţii 
Tomis - acest obiectiv de mare interes turistic şi cultural trebuie repus în valoare şi 
reintrodus în circuitul turistic şi cultural prin amenajarea unui parc arheologic.” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 100.000 lei Capitolul 70 Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii”, iar textul modificat: „Se introduce suma de 100.000 lei 
la Capitolul 67, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii şi proiecte pentru: Elaborare 
documentaţie tehnico-economică (SF, PT, altele) pentru realizare parc arheologic la 
Poarta Mare a Cetății Tomis.” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
O să vă rog frumos să votaţi! 
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Acest amendament a trecut cu 27 de voturi „pentru”. O rog pe doamna secretar să 
dea citire amendamentului cu numărul 8. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numarul 19319/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are ca motivaţie: ”Elaborare documentaţie tehnico-economică ( DALI, 
PT, altele) pentru Centru Servicii Integrate, clădire Palas (Liceul Tehnologic Ghe. 
Duca) - centru pentru persoane cu dizabilităţi care va cuprinde cabinet psihologic, săli 
de divertisment, centru Respiro, consiliere angajare, etc.” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 1.000 lei Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii” şi textul modificat: „Se introduce suma de 1.000 lei la 
Capitolul 51, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii si proiecte pentru: Elaborare 
documentaţie tehnico-economică (DALI, PT, altele) pentru Centru Servicii Integrate, 
clădire Palas (Liceul Tehnologic Ghe. Duca).” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă rog frumos să votaţi! Domnul Răsăuţeanu, cum votaţi? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
„Pentru”. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Amendamentul a trecut cu 26 de voturi. Mulţumesc! Doamna secretar, amendamentul 
cu numărul 9. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numarul 19322/31.03.2023 este un amendament de 
modificare şi are ca motivaţie: „Elaborare documentaţie tehnico - economică (SF, PT, 
altele) Regenerare urbană Poarta 6 (lângă liceul Lucian Blaga) şi realizarea unei 
grădini urbane- proiectul are în vedere achiziţia, construcţia, montarea elementelor de 
structură şi de mobilier: alei pietonale, trotuare, instalaţii şi echipamente de recreere 
pentru copii, realizarea sistemelor de iluminat şi irigaţii, sisteme de supraveghere 
video şi wi-fi, dotări cu mobilier urban.” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 100.000 lei Capitolul 70 Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii”, iar textul modificat: „Se introduce suma de 100.000 lei 
la Capitolul 67, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii şi proiecte pentru: Elaborare 
documentaţie tehnico-economică (SF, PT, altele) regenerare urbană Poarta 6 (lângă 
liceul Lucian Blaga) şi realizarea unei grădini urbane.”  
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă rog frumos să votaţi! Amendamentul a trecut cu 27 de voturi „pentru”. 
Doamna secretar, următorul amendament. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamendul înregistrat cu numarul 19325/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are ca motivaţie: „Elaborare documentaţie tehnico-econonmică (SF, PT, 
altele) parcare metalică supraetajată Badea Cârţan (fostul SPIT) - având în vedere 
starea precară a clădirii ceea ce a determinat mutarea Agenţiei SPIT, ţinând cont de 
suprafaţa mare de teren şi problema lipsei parcărilor din municipiul Constanţa, 
propunem o soluţie practică şi eficientă, menită să rezolve o mare parte a problemei 
locurilor de parcare din zonă.” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 150.000 lei Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii”, iar textul modificat : „Se introduce suma de 150.000 
lei la Capitolul 51, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii şi proiecte pentru: 
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Elaborare documentaţie tehnico-economică (SF, PT, altele) parcare metalică 
supraetajată Badea Cârţan (fostul SPIT).” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Atenţie colegi, votăm! 
Cu 27 de voturi „pentru” amendamentul a trecut. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numarul 19327/31.01.2023 este un amendament de 
completare şi are ca motivaţie: „Elaborare documentaţie tehnico-economică (SF, PT, 
altele) pentru realizarea unui Centru Cultural în locaţia Hanul Balcan - potrivit 
Strategiei culturale a municipiului Constanţa pentru perioada 2021-2031, document 
adoptat de către Consiliul local municipal Constanţa prin hotărârea nr. 
437/26.11.2021, una dintre liniile prioritare de acţiune în domeniul cultural o 
reprezintă dezvoltarea infrastructurii culturale şi Hanul Balcan este pe această listă.” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 1.000 lei Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii”, iar textul modificat: „Se introduce suma de 1.000 lei la 
Capitolul 67, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii şi proiecte pentru: Elaborare 
documentaţie tehnico-economică (SF, PT, altele) pentru realizarea unui Centru 
Cultural în locaţia Hanul Balcan.” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă rog frumos să votaţi acum! 
Cu 27 de voturi „pentru” amendamentul a trecut. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19330/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are ca motivaţie: „Elaborare documentaţie tehnico-economică (SF, PT, 
altele) pentru reintroducerea în patrimoniul turistic şi cultural a terenului Palatului 
Regal Mamaia şi a terenului şi clădirii aferente Bar Orient - aceste obiective de mare 
interes turistic şi cultural trebuie să reintre în patrimoniul municipiului Constanţa şi 
puse în valoare.” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 1.000 lei Capitolul 70 Anexa 2, 2bis 
Cheltuieli cu bunuri si servicii ” şi textul modificat: ”Se introduce suma de 1.000 lei la 
Capitolul 65, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii şi proiecte pentru : Elaborare 
documentaţie tehnico-economică (SF, PT, altele) pentru reintroducerea în patrimoniul 
turistic şi cultural a terenului Palatului Regal Mamaia şi a terenului şi clădirii aferente 
Bar Orient”. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Votăm în acest moment. Mulțumesc! 
Cu 27 de voturi „pentru”, amendamentul a trecut. 
Dăm citire următorului amendament. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19333/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are ca motivaţie: „Elaborare documentaţie tehnico- economică (SF, PT, 
altele) pentru reabilitarea criptei paleocreştine de la Colegiul Naţional „Mihai 
Eminescu” - acest obiectiv de mare interes turistic şi cultural trebuie să fie repus în 
valoare şi reintrodus în circuitul turistic şi cultural prin amenajarea unui parc 
arheologic.” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 100.000 lei Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri si servicii” și textul modificat : „Se introduce suma de 100.000 lei 
la Capitolul 67, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii si proiecte pentru: Elaborare 



Page 8 of 25 
 

documentatie tehnico-economică (SF, PT, altele) pentru reabilitarea criptei 
paleocreştine de la Colegiul Naţional Mihai Eminescu”. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Votaţi, vă rog frumos! 
Cu 27 de voturi „pentru”, amendamentul a trecut. Mulţumesc! 
Următorul amendament. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19336/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are ca motivaţie: „Elaborare documentaţie tehnico-economică (SF, PT, 
altele) pentru bazin didactic la o unitate de învăţământ din municipiul Constanţa - 
pentru că municipiul Constanţa nu dispune de bazine de înot şi pentru că nu se află 
printre localităţile care vor beneficia de un bazin didactic construit prin CNI, se 
propune construirea acestuia din bugetul local.” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 150.000 lei Capitolul 70 Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii” şi textul modificat : „Se introduce suma de 150.000 lei 
la Capitolul 65, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii şi proiecte pentru: Elaborare 
documentaţie tehnico-economică (SF, PT, altele) pentru construire bazin didactic la o 
unitate de învăţământ din municipiul Constanţa, din bugetul local.” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Acum votăm! Mulţumesc! 
27 de voturi „pentru”. Următorul amendament. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19338/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are ca motivaţie: „Elaborare documentaţie tehnico-economică (SF, PT, 
altele) pentru realizare parc arheologic Termele Romane- acest obiectiv de mare 
interes turistic şi cultural trebuie să fie repus în valoare şi reintrodus în circuitul 
turistic şi cultural prin amenajarea unui parc arheologic”. 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 100.000 lei Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii” şi textul modificat: „Se introduce suma de 100.000 lei 
la Capitolul 67, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii şi proiecte pentru: Elaborare 
documentaţie tehnico-economică (SF, PT, altele) pentru realizare parc arheologic 
Termele Romane.” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă rog frumos să votaţi, consilieri! 
27 de voturi „pentru”. Mulţumesc! 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19342/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are ca motivaţie: „Elaborare documentaţie tehnico-economică Grădina 
Publică Compozitori - Cartierul Compozitori este o zonă a Constanţei unde se 
urmăreşte îmbunătaţirea vieţii cetăţenilor prin realizarea unei grădini publice. În 
dezvoltarea acestui proiect se va avea în vedere achiziţia, construcţia, montarea 
elementelor de structură şi de mobilier: alei pietonale, trotuare, piste pentru biciclişti, 
instalaţii şi echipamente de recreere pentru copii, realizarea sistemelor de iluminat şi 
irigaţii, sisteme de supraveghere video şi wi-fi, dotare cu mobilier urban”. 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 1.000 lei Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri si servicii”, iar textul modificat: „Se introduce suma de 1.000 lei la 
Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii si proiecte pentru: Elaborare 
documentaţie tehnico-economică Grădină Publică Compozitori.” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Supunem la vot. Mulţumesc! Atenţie! 
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Cu 27 de voturi „pentru”, amendamentul a trecut. Următorul amendament. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19345/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are în motivaţie: „Organizarea celei de-a doua ediţii a Festivalului 
Internaţional Lights On Romania - organizat de Asociaţia Daisler. Instalaţii sculpturale  
de lumina expuse în spaţiul public, libere pentru vizitare şi accesibile gratuit tuturor, 
ajută oamenii să descopere locuri incredibile ale oraşelor, le oferă posibilitatea de 
interacţiune şi conectare cu artă, fiecare interpretând-o în stilul personal.” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 500.000 lei Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii”, iar textul modificat: „Se introduce suma de 500.000 lei 
la Capitolul 67, Anexa 2, 2 bis Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru Organizare 
Festival Light ON.” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Acum votăm! Mulţumesc! 
Cu 27 de voturi „pentru”, amendamentul a trecut. Dăm citire următorului 
amendament. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19347/31.01.2023 este un amendament de 
modificare şi are în motivaţie: „Revitalizare spaţiu urban prin arta stradală. Artişti 
locali, naţionali şi internaţionali sunt invitaţi să se alăture Festivalului Internaţional de 
Artă Stradală organizat în premieră la Constanţa pentru a da o altă faţă Constanţei 
(bogată în „culoare” şi simboluri).” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 500.000 lei Capitolul 70 Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii” şi textul modificat: „Se introduce suma de 500.000 lei 
la Capitolul 67, Anexa 2, 2 bis Cheltuieli cu bunuri şi servicii pentru: Festivalul 
Internaţional de Artă Stradală.” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Votăm! Mulţumesc! 
Cu 27 de voturi „pentru”, amendamentul a trecut. Dăm citire următorului 
amendament. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numarul 19348/31.01.2023 este un amendament de 
modificare, motivaţia amenadamentului este: „Elaborare documentaţie tehnico-
economică pentru staţii velo Smart - proiectul are în vedere implementarea unui 
sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând staţii automate de închiriere a 
bicicletelor”. 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 30.000 lei Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii”, iar textul modificat: „Se introduce suma de 30.000 lei 
la Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii şi proiecte pentru: Elaborare 
documentaţie tehnico-economică pentru staţii velo Smart.” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Dragi colegi, vă rog să votaţi. 
Cu 27 de voturi „pentru”, amendamentul a trecut. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19352/31.01.2023 este un amendament de 
modificare, motivaţia amendamentului este urmatoare: „Proiect de valorificare 
urbanistică a zonei Harta Mozaic prin instalarea unei machete cu suport din piatră gri - 
antracit şi reconstrucţie prin reprezentarea 3D a cetăţii cu monumentele ei antice 
reprezentative şi instalare panou de reconstruire virtuală a Turnului Măcelarilor.” 
Textul original: „Se diminuează cu suma de 400.000 lei Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis 
Cheltuieli cu bunuri şi servicii, iar textul modificat: „Se introduce suma de 400.000 lei 
la Capitolul 70, Anexa 2, 2 bis şi Anexa 3 Lista de studii şi proiecte pentru: Proiect de 
valorificare urbanistică a zonei Harta Mozaic prin instalarea unei machete cu suport 
din piatra gri-antracit şi reconstrucţie prin reprezentare 3D a cetaţii cu monumentele 
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ei antice reprezentative şi instalare panou de reconstruire virtuală a Turnului 
Măcelarului.” 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Acum votăm! Mulţumesc! 
Cu 27 de voturi „pentru” amendamentul a trecut. 
Supunem la vot „proiectul nr. 32/2023 privind aprobarea bugetului local pe 
anul 2023 în integralitate. Iniţiator: primar Vergil Chiţac.” 
Vă rog frumos să votaţi! 
Dl Daniel Georgescu consilier local 
Doamna preşedinte, o scurtă intervenţie am şi eu. Am vorbit şi cu domnul primar la 
comisie, dacă se poate? 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă rog frumos, dacă e scurtă, se poate. 
Dl Daniel Georgescu- consilier local 
Eu am vorbit şi cu domnul primar, unul din amendamentele propuse de colegii de la 
USR făcea referire la acea strategie culturala care a fost votată în anul 2021 şi este 
până în 2031, pe zece ani de zile. Am înteles motivarea bugetului de către domnul 
primar şi eu înţeleg acele cheltuieli. Aş fi vrut totuşi în Anexa 3, care face referire la 
Capitolul 67 - Cultură, recreere şi religie, există la studii şi proiecte nişte alineate 
acolo, care fac referire de fapt la unul din alineatele care există în acest tabel şi este 
vorba de cel de la Capitolul 21, sunt amestecate lucrările de forare pe sub bulevarde,  
strazi si alei în municipiul Constanța, sunt puse la cultură. Eu cred că trebuie la prima 
rectificare de buget, domnule primar, așa cum aţi promis, trebuie să ne ţinem de 
cuvânt în faţa constănţenilor şi să aducem bani pentru strategia de cultură, că are 
nevoie municipiul Constanţa. Atât am avut de spus. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Domnule Georgescu, am luat notă. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă rog să votaţi! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ,Tincu Cristian, Daniel 
Georgescu, Dumitru Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin 
Iacob, Liviu Merdinian,Mihaela Andrei, Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel 
Gigi, Cristian Mihăilescu, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), 
proiectul a fost aprobat. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Mă iertaţi, ştiu că va dura mult, dar este un proiect mult prea important; să mă lasaţi 
să spun două cuvinte. Vă mulţumesc tuturor consilierilor pentru votarea bugetului! A 
fost greu de închis, din motivele pe care le cunoaşteţi şi pe care le-am expus în ex 
tenso, în Comisia nr. 1. Ştiţi conjunctura, sigur şi evident accept că putea fi făcut mai 
bine, evident că este perfectibil, cred că în executarea lui, cu ocazia rectificărilor, 
împreună vom putea să îl îmbunătăţim, pentru că printre altele, nu-i aşa, ăsta e rolul 
rectificărilor. 
Vă mulţumesc încă o dată!  
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă mulţumim! 
Proiect de hotărâre nr. 34/2023 pentru modificarea HCL nr. 58/2019 privind 
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit 
Amicii, Constanţa”, cu modificările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chiţac 
Vă rog frumos să votaţi! 
Cu 26 voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
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Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Mihaela Andrei,Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, 
Tincu Cristian, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, 
Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, Avătavului 
Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică). Mulţumesc! Domnul Dede nu şi-a 
exprimat votul. 
„Proiect de hotărâre nr. 25/2023 pentru modificarea HCL nr. 479/2022 
privind înfiinţarea asociaţiei Organizaţia de Management al Destinaţiei 
Mamaia - Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Vă rog frumos să votaţi! Domnul Dede, cum votaţi? 
26 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Mihaela Andrei,Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, 
Tincu Cristian, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, 
Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, Avătavului 
Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică). Mulţumesc! 
Proiectul cu numărul 10 „Proiect de hotărâre nr. 30/2023 privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale societăţii Termocentrale Constanţa 
S.R.L; iniţiator: primar Vergil Chiţac” 
Vă rog frumos să vă exprimaţi votul!  
Cu 26 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, 
Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ 
Rusu, Cerasela Badea,Mihaela Andrei, Marius Tulică), proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 37/2023 privind numirea auditorului statutar al 
societăţii CT BUS SA Constanta pentru exerciţiile financiare 2022, 2023, 
2024; iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Acum votăm! 
Cu 26 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, 
Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ 
Rusu, Cerasela Badea,Mihaela Andrei, Marius Tulică), proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 21/2023 pentru modificarea HCL nr. 490/2021 
privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Constanţa, cu modificările şi 
completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chiţac” 
Votăm acum! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Mihaela Andrei,Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, 
Tincu Cristian, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, 
Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, 
Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), proiectul a fost 
aprobat. 
„Proiectul de hotărare nr. 13 - “Proiect de hotărâre nr. 28/2023 privind 
aprobarea vânzării directe a imobilului - locuinţă situat în municipiul 
Constanţa, str. Ardealului nr. 2 - 4, parter, ap. 1, către Toma Raluca, în 
vederea punerii în executare a sentinţei civile nr.2896/15.03.2021, 
pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 31574/212/2019, 
rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 1133/06.07.2022 a Tribunalului 
Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac” 
Vă rog să votaţi! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
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Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Mihaela Andrei,Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, 
Tincu Cristian, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, 
Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, 
Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), proiectul a fost 
aprobat. 
Proiectul cu numărul 14 – „Proiect de hotărâre nr. 7/2023 pentru modificarea 
HCL nr. 438/2022 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi 
servitute către E-Distribuţie Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în 
suprafaţă de 86,00 mp situat în municipiul Constanţa, str. Stefăniţă Vodă nr. 
27, zona unitatea militară, lot 3, pentru amplasarea unui post de 
transformare în anvelopă de beton (PTAB1 proiectat) şi a unui post de 
transformare în anvelopă de beton (PTAB2 proiectat), în vederea realizării 
serviciului public de distribuţie a energiei electrice; iniţiator: primar Vergil 
Chiţac”. 
Votăm! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu,Mihaela Andrei, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, 
Tincu Cristian, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, 
Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, 
Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), proiectul a fost 
aprobat. 
Proiectul cu numărul 15 – „Proiect de hotărâre nr. 8/2023 privind 
dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanţa, B-dul Ferdinand nr. 
100, în vederea înscrierii în cartea funciară; iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Votăm! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Mihaela Andrei, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), 
proiectul a fost aprobat. 
Proiectul cu numărul 16 – „Proiect de hotărâre nr. 16/2023 privind 
dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanţa, DN3A, Lot 1, în 
vederea înscrierii în cartea funciară; iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Votăm! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Mihaela Andrei, Cătălin Iacob, 
Liviu Merdinian, Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, 
Tincu Cristian, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, 
Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, 
Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), proiectul a fost 
aprobat. 

   „Proiect de hotărâre nr. 6/2023 privind alipirea unor imobile situate în 
municipiul Constanţa, str. Ion Ionescu de la Brad nr. 4B şi str. Medeea nr. 
25A, Lot 2/2, în vederea înscrierii în cartea funciară; iniţiator: primar Vergil 
Chiţac”. 
Votam! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Mihaela Andrei Romeo, Stavar Vergea, Cătălin Iacob, 
Liviu Merdinian, Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, 
Tincu Cristian, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, 
Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, 
Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), proiectul a fost 
aprobat. 
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   „Proiect de hotărâre nr. 10/2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul 
privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul 
Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Votaţi! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Mihaela Andrei, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), 
proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 33/2023 privind trecerea imobilului (teren şi 
construcţii) situat în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 32, Muzeul de Artă 
Populară din domeniul public al UAT municipiul Constanţa, în domeniul public 
al UAT judeţul Constanţa ; iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Votăm acum! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Mihaela Andrei, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), 
proiectul a fost aprobat. 
Proiectul cu numărul 20 – „Proiect de hotărâre nr. 31/2023 privind aprobarea 
solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor 
necesare referitoare la trecerea imobilului (teren şi construcţii) situat în 
municipiul Constanţa, str. Fragilor nr. 7 lot 2, din domeniul public al Statului 
Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate 
Publică a judeţului Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa; 
iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Votăm! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Mihaela Andrei, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), 
proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 18/2023 privind constituirea dreptului de superficie 
cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafaţă de 251 mp, situat în 
municipiul Constanţa, strada Munţii Tatra nr. 14, în favoarea numiţilor Iusein 
Orhan şi Iusein Sibel; iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Votăm acum! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Mihaela Andrei, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), 
proiectul a fost aprobat. 
Proiect de hotărâre nr. 15/2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate 
„Reabilitarea reţelelor de termoficare din municipiul Constanţa - etapa V” şi a 
indicatorilor tehnico- economici aferenţi investiţiei propuse; iniţiator: primar 
Vergil Chiţac 
Votaţi, vă rog frumos! 
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Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Mihaela Andrei, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), 
proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 26/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire 
aferente tramei stradale din municipiul Constanţa - Cartier Palazu Mare: 
strada Păpădiei, strada Salviei, strada Socului”; iniţiator: primar Vergil 
Chiţac”. 
Votăm acum! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Mihaela Andrei, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), 
proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 5/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de 
detaliu- construire imobil P + 4E - locuinţe colective cu spaţii comerciale la 
parter, str. Baba Novac nr. 167+167A, investitor Caramihai Constantin; 
iniţiator: primar Vergil Chiţac” 
O să dau cuvântul doamnei Popescu. Mulţumesc frumos! 
Dna Popescu Cristiana - consilier local 
Vă mulţumesc! Prin acest Plan urbanistic de detaliu se solicită derogarea faţă de 
retragerea posterioară a clădirii impusă prin documentaţiile de urbanism aprobate 
anterior, de la jumătate din înalţimea clădirii propuse la 2 metri, pentru o propunere 
de P+4 etaje. În imediata vecinătate a acestei proprietăţi există o locuinţă individuală, 
construcţie nouă, de parter şi un etaj şi două blocuri la o distanţă de aproximativ 2 
metri unul de altul, una cu ferestrele către calcanul celeilalte. Acelaşi lucru este posibil 
să rezulte şi în cazul de faţă. Ilustrarea vizuală prezentată în acest PUD prezintă 
balcoane către curtea construcţiei de P+1, putând mai apoi să rezulte exact situaţia 
indicată anterior, la vecini. Noi nu putem spune că această parcela să rămână 
neconstruită, în fapt şi acum se află o clădire construită acolo unde funcţionează o 
spălătorie auto. Propunem doar ca această clădire propusă să aibă înălţimea şi 
retragerile potrivite în contextul dat. Toate aceste aspecte au fost ridicate şi discutate 
la Comisia tehnică de urbanism şi amenajarea teritoriului, însă elaboratorul a refuzat 
să ţină cont de problemele indicate şi să facă modificările aferente. Inclusiv la 
consultarea publică, vecinii au ridicat anumite probleme de care nu s-a ţinut cont, 
răspunsurile au fost foarte evazive şi nu au rezolvat problemele respective. Vă 
mulţumesc!  
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
O să supun acum la vot proiectul, dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat  
Dl. Costin- Valeriu Avătavului- consilier local 
Am eu o întrebare pentru doamna consilier. A făcut referire la retrageri şi înălţimi 
potrivite. Care ar fi acestea? La ce se referă? Pentru că acolo, îmi dau seama, dacă noi 
votăm un PUD, există un PUZ care-i permite să construiască acest regim de înalţime. 
La ce vă referiţi când spuneţi regim de înălţime potrivit? 
Dna Popescu Cristiana - consilier local 
Documentaţiile anterioare permit regimul acesta de înălţime de P+4, însă impune ca 
retragerea posterioară a clădirii să fie de jumătate din înălţime. Atunci, lucrurile ar fi 
stat altfel. În regulă că în conformarea actuală nu se poate să se construiască P+4 şi 
să se menţină jumătate din înalţimea clădirii ca retragere, însă se poate construi o 
clădire cu un regim de înălţime mai mic, aşa cum şi unul dintre vecini a cerut în 
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consultarea publică acest lucru. A spus că nu are nimic împotrivă să se contruiască 
acolo, dar un regim de înălţime mai mic şi niciun caz cu balcoanele către proprietatea 
dânsului. 
Dl. Costin- Valeriu Avătavului- consilier local 
Da, dar PUZ-ul permite acest regim de înălţime P+4, PUZ care este deja în vigoare. 
Dna Popescu Cristiana - consilier local 
PUZ permite acest regim de înălţime, însă toate condiţiile din PUZ trebuiesc 
îndeplinite. Una dintre condiţii este să se retragă cu jumătate din înălţimea clădirii. 
Este în regula P+4, dar să menţină aceasta retragere faţă de limita posterioară. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Costine, ca să înţelegi. Trebuia să aibă un teren mai mare, cam despre asta e vorba. 
Dna Popescu Cristiana -consilier local 
Atunci să propună o construcţie mai mică. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă mulţumesc frumos! Dacă nu mai sunt intervenții, o să vă rog să votaţi proiectul, să 
vă exprimaţi opţiunea de vot. Mulţumesc!. 
Cu 18 voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Tincu Cristian, Daniel Georgescu, Dobre 
Claudia, Costin-Valeriu Avătavului, Mihaela Andrei, Liviu Merdinian, Costin 
Răsăuţeanu, Tatu Daniel-Gigi, Cristian Mihăilescu, Dede Perodin, Cristian Omocea, 
Adriana Arghirescu, Ates Casimceali, Nazîru Alexandru, Constantin Nicolae, Ionuţ 
Rusu, Marius Tulică), 7 „împotrivă” (Mihai Ochiuleţ, Dumitru Caragheorghe, Romeo 
Stavăr-Vergea, Cătălin Iacob, Florin Cocargeanu, Cristiana Popescu, Cerasela Badea) 
şi 1 „abţinere” (Mirela Garip), proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 35/2023 pentru modificarea HCL nr. 123/2021 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor 
publice din municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; 
iniţiator: primar Vergil Chiţac” 
O să vă rog frumos să votaţi! 
Cu 19 voturi „pentru” (Mihai Ochiulet, Dumitru Caragheorghe, Romeo Stavăr-Vergea, 
Cătălin Iacob, Costin-Valeriu Avătavului, Mihaela Andrei, Mirela Garip, Tatu Daniel 
Gigi, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, Ateş 
Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, Ionuţ Rusu, 
Cerasela Badea, Marius Tulică), 8 „împotrivă” (Nicoale Irinela, Tincu Cristian, Daniel 
Georgescu, Claudia Dobre, Liviu Merdinian, Costin Răsăuţeanu, Cristian Mihăilescu, 
Dede Perodin), proiectul a fost aprobat.  
„Proiect de hotărâre nr. 11/2023 privind aprobarea rezultatului evaluării 
finale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanţa; 
iniţiator:primar Vergil Chiţac” 
Acum votăm! 
Cu 27 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Romeo Stavar Vergea, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Mihaela Andrei, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică).  
Următorul proiect „Proiect de hotărâre nr. 14/2023 pentru modificarea HCL nr. 
374/2022 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Primăriei 
municipiului Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare; iniţiator: 
primar Vergil Chiţac” 
Votăm! 
Cu 19 voturi „pentru” (Mihai Ochiulet, Dumitru Caragheorghe, Romeo Stavăr-Vergea, 
Cătălin Iacob, Costin-Valeriu Avătavului, Mihaela Andrei, Mirela Garip, Tatu Daniel 
Gigi, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, Ateş 
Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, Ionuţ Rusu, 
Cerasela Badea, Marius Tulică), 8 „abțineri” (Nicoale Irinela, Tincu Cristian, Daniel 
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Georgescu, Claudia Dobre, Liviu Merdinian, Costin Răsăuţeanu, Cristian Mihăilescu, 
Dede Perodin), proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 20/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 
99/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
serviciului social „Compartiment pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor 
vârstnice” cod 8810ID-I; iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Aici avem un amendament. O să dăm citire amendamentului. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Doamna preşedinte, înainte de a da citire amendamentului o să vreau să fundamentez 
un pic demersul nostru. Noi am trimis şi amendamentul, îl putem depune şi acum în 
sedinţă, cum consideraţi dumneavoastră. 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
S-a înregistrat amendamentul. S-au înregistrat amendamentele. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Vă mulţumim! Important este să ştiţi foarte bine ce anume presupune acest proiect în 
aceasta formă şi o să vă dau un exemplu, apropo de valorile pe care le propune acest 
proiect ca aceste persoane vulnerabile să le plătească. Dupa cum bine ştiţi, Directia 
Generală de Asistenţa Socială derula un proiect finanţat din programul operaţional 
pentru capacitate umană în valoare de aproximativ 3 milioane de lei, care avea o 
adresabilitate strictă către aceste persoane, antrenând nişte oameni care sa aiba grijă 
de aceste persoane şi urmând ca după această pregătire pe care o aveau aceştia în 
cadrul proiectului să îngrijească peste 160 de persoane gratuit. Din păcate, finanţarea 
pentru acest proiect s-a pierdut, deci, practic municipalitatea ar trebui să dea banii 
înapoi, aproximativ 3 milioane de lei şi se vine cu un astfel de proiect care să-i 
jecmănească practic pe cei care şi aşa sunt vulnerabili, sunt singuri şi au şi pensiile 
cum le au. Şi o să vă dau un exemplu, şi aici poate veţi fi de acord cu propunerea 
noastră. În propunerea pe care proiectul o prezintă, ar trebui să se plătească pentru 
cei care câştigă 2.000 lei, deci care au o pensie de 2.000 lei, mai mult de jumătate, 
aproape 75% să plăteasca pe acest serviciu, ceea ce este inadmisibil. Nu poate să 
rămână un pensionar cu 2.000 lei venit, să rămână cu 500 lei, 300 lei bani de 
medicamente, de mâncare, de utilităţi şi aşa mai departe, în condiţiile în care preţurile 
aţi văzut foarte bine că au explodat. Şi atunci, noi venim cu un amendament care 
sună în felul următor: „La Anexa 2, punctul B Contribuţia persoanelor vârstnice 
beneficare, să scadă cu 80% toate procentele aplicabile costului integral al serviciilor, 
ceea ce înseamnă că, pentru acele praguri, să spun aşa ale venitului net lunar, să se 
introducă următoarele valori: de la 20% la 0,4%, adică, plecând de la un venit de 
5000 lei, să se aplice o subvenţie de 80 % până la 1300, o subvenţie de 0,4 %.” Deci, 
practic, ne dorim ca aceste costuri să scadă semnificativ, pentru că valoarea pe care o 
propune acest proiect este una foarte mare. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
O să dau citire amendamentului. Domnul Răsăuţeanu, haideţi să dăm citire 
amendamentului. Sunteţi de acord? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Sigur, sigur! 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Mulţumesc frumos! 
Dna Fulvia-Antonela Dinescu – secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19427/31.01.2023 este un amendament de 
modificare la Anexa 2 din proiectul de hotărâre nr. 20. Se referă la anexa prin care se 
propune tipurile de servicii de îngrijire la domiciliu şi contribuţia persoanelor varstnice 
beneficiare. În motivaţia acestui amendament se prevede: „Art 10 din Legea privind 
asistenţa socială a persoanelor vârstnice prevede că „Tipurile de servicii şi costul 
acestora se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale, respectiv de 
furnizorul de servicii sociale, cu respectarea prevederilor legale”. 
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Cu alte cuvinte, azi, prin vot , vom aproba contribuţia pesoanelor vârstnice beneficiare 
de servicii de îngrijire la domiciliu. Să nu uităm că aceste persoane nu au o stare de 
sănătate bună, nu se pot ingriji singure şi au o pensie din care trebuie să plătească, 
de acum încolo şi acest cost. 
Un alt aspect de care trebuie să ţinem cont este valoarea coşului minim pentru un trai 
decent, de 2.708 lei pentru o persoană adultă. 
Tot la articolul 10 se specifică că persoanele vârstnice „beneficiează de servicii cu 
plata unei contribuţii, stabilite în urma procesului de evaluare complexă, în funcţie de 
tipul de servicii acordate şi de venituri persoanei/susţinătorilor legali, fără a depăşi 
costul acestora calculat pentru perioada respectivă”. 
Analizând modalitatea în care autorităţile locale din ţară au stabilit intervalele 
veniturilor şi procentele care se aplică la costul integral al serviciilor, am obsevat că în 
Constanţa vom avea printre cele mai mari contribuţii ale persoanelor vârstnice, dacă 
vom vota proiectul în forma actuală. 
 La Anexa 2, punctul B „Contribuţia persoanelor vârstnice beneficiare”, se propune să 
se scadă cu 80% toate procentele aplicabile costului integral al serviciilor. Sens în 
care, se propune o modificare a procentelor din costul integral al serviciilor.  
Textul original: „Procentul din costul integral al serviciilor este: 2%, 10%, 20%, 30%, 
40%, 50%, 75%, 100%”, iar propunerea în textul modificat: „Procentul în costul 
integral al serviciilor: de la 2 % se propune o reducere de 0,4%, de la 10% la 2%, de 
la 20% la 4%, de la 30% la 6%, de la 40% la 8%, de la 50% la 10%, de la 75% la 
15%, de la 100% la 20%.” 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Doamna secretar, daca îmi permiteţi, aş vrea să dau un exemplu ca şi valoare. Dacă 
luăm propunerea actuală a proiectului, dacă cineva are o pensie de 3.000 lei, ar trebui 
să plătească mai mult de jumătate din pensie, aproape 1.700 lei pe acest ajutor, pe 
care l-ar primi la domiciliu, iar în propunerea noastră ar trebui să plătească doar 324 
lei, deci, cred că este o propunere mult mai aproape de realitatea economică cu care 
se confruntă aceşti oameni vulnerabili. Mulţumesc! 
Dl Costin Avătavului-consilier local 
Şi mergem pentru toate categoriile de venituri? Adică şi până la veniturile peste 
7.000, 8000 de lei? Nu ştiu dacă sunt foarte multe exemple, dar merge şi în sus, nu, 
cu reduceri?  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Păi se opreşte la 5.000 lei sau la peste 5.000 lei; ei vor plati doar 20% din costul 
integral al serviciului social.  
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Avem acoperiere legală, domnul Răsăuţeanu? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Vă rog, nu am auzit. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Avem acoperire legală la aceste propuneri? V-aţi interesat? V-aţi documentat? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Bineînţeles! Legea prevede aşa ceva. Şi în ţară, sunt şi alte autorităţi publice locale, 
care au venit cu alte procente. Noi, nu ştiu de ce, Direcţia generală de asistenţă 
socială propune aceste valori foarte mari. Păi, dacă cineva are o pensie de 4.000 de 
lei, să spunem că a muncit toata viaţa, a fost un inginer, un om care a clădit oraşul 
ăsta şi e singur acum, e nedeplasabil, e vulnerabil, noi din 4.000 de lei îl obligăm să 
plăteasca 3.300 de lei acest ajutor şi mai rămâne cu 700 de lei? Ce să mai facă cu 700 
de lei pe lună?  
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
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Domnul Răsăuţeanu, vreau să vă întreb dacă v-aţi consultat pe acest proiect şi cu 
departamentul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Noi, aceste amendamente le-am trimis, dânşii trebuie să ţină cont de ce hotărăşte 
Consiliul local. Nu Direcţia Generală de Asistenţă Socială ne dă nouă direcţiile pe care 
să acţionăm în ceea ce privesc serviciile sociale. Consiliul local, da, forumull legislativ 
al acestui oraş hotărăşte cât ar trebui să plătească o persoana vulnerabilă, în speţă 
noastră o persoana vârstnică, nedeplasabilă. Deci, noi împreună hotărâm dacă, 
oamenii vor plăti 3.000 de lei, 4.000 de lei pe lună, sau vor plati 650 de lei, 300 de 
lei, 200 de lei şi, bineînţeles, coborând până la cei care au pensii foarte mici, de 
exemplu, până în 1.500 de lei, vor plati 65 de lei pe lună. Asta bineînţeles făcându-se 
o medie la 3 ore, aşa cum spune legea, plecând de la costul minimal de 36 de lei, aşa 
cum prevede legea. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Înţeleg, domnul Răsăuţeanu. Mulţumesc! O să supun la vot amendamentul PSD. 
Dl. Mihai Ochiuleţ - consiler local 
Două secunde, vă rog! Domnul Răsăuţeanu, procentul nu este cumva din contribuţia 
de 36 de lei pe oră, şi nu din pensie?  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Se înmulţeşte 36 de lei care este costul minim, pe care trebuie să-l aprobăm. Se 
înmulţește cu un numar minim de ore, în cazul nostru 3 sau 4, depinde acum de cum 
va aprecia DGAS şi de acolo îţi iese această valoare. La acea valoare aplici, practic, 
prin hotărârea Consiliului local, aceasta diminuare a valorii totale.  
Dl. Mihai Ochiuleţ - consiler local 
Eu cred că este greşit, costul este direct din contribuţia de 36 de lei pe ora şi 
nicidecum din pensie. Adică, nu este afectată pensia.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Nu, păi cum, el trebuie să scoată banii din buzunar. Deci, serviciul ăsta pe care îl 
propune acest proiect este contra cost, în condiţiile în care am avut un proiect finanţat 
din fonduri europene, de oamenii beneficiau în mod gratuit. Trecem peste, că trebuie 
să dăm şi 3 milioane de lei înapoi.  
Dl Vergil Chiţac-primar 
Îmi cer scuze, haideţi să lămurim problema asta şi să vorbim direct la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Doamna Poptile, vă ascultăm! 
Dna Monica Poptile - director general  
Este foarte clar stabilit în raport. Procentele se referă la valoarea contribuţiei, aceea 
de 36 de lei pe ora şi nu la pensie.  
Dna Cerasela Badea - consiler local 
Pot intervini şi eu puţin, vă rog! 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Doamna Badea, nu încă, haideţi să o lăsăm pe doamna Poptile că este pe telefon şi se 
aude slab, să ne aducă lămuriri şi apoi o să vă dau cuvăntul. Mulţumesc! 
Doamna Poptile o să intre în câteva secunde şi o să ne poată oferi explicaţiile, după 
care o să dau cuvântul consiliierilor şi tuturor celor care doresc să-şi spună punctul de 
vedere. Mulţumesc! 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Dar puteţi să le daţi acum, să câştigăm timp, înainte de doamna Poptile.  
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Doamna Badea? 
Dna Cerasela Badea – consiler local 
Am o întrebare pentru doamna Poptile. Cine a stabilit aceste procente şi cuantumul 
pensiei sau, mă rog, al venitului? 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
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Tocmai de asta spuneam că e bine să fie şi doamna Poptile aici ca să poată sa audă 
întrebarea. Dacă mai sunt alte întrebări din partea consilierilor şi întrebări care nu 
sunt adresate doamnei Poptile, aveţi cuvântul! Dacă nu, aşteptăm să ne lămurească. 
Doamna Poptile, ne auziţi? 
Colegi, o să propun să dau citire următorului proiect de pe ordinea de zi, pentru a-i da 
doamnei Poptile timp să se logheze, urmând să revenim ulterior pe acest proiect. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Doamna preşedinte, dacă sunteţi de acord, cu tot respectul, nu putem să stăm după 
doamna Poptile să votăm un amendament.  
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Domnul Răsăuţeanu, vă rog frumos! Totuşi este important să lămurim aceste lucruri 
pentru a vota în cunoştinţă de cauză. Cu tot respectul! Mulţumesc frumos! 
O să trecem la următorul proiect de pe ordinea de zi – „Proiect de hotărâre nr. 
23/2023 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
beneficiarii din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa pe anul 
2023; iniţiator: primar Vergil Chiţac” 
Vă rog frumos să votaţi! 
Dl Daniel Georgescu- consilier local 
Doamna preşedinte, nu apare sondajul, să ştiţi. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
În acest moment este pregătit. 
Vă rog frumos să votaţi! Mulţumesc! 
Cu 25 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Claudia 
Dobre, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian 
Mihăilescu, Ionuţ Rusu, Tincu Cristian, Dede Perodin, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, 
Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Constantin Nicolae, Cristian Omocea, Cerasela 
Badea, Dumitru Caragheorghe, Mirela Garip, Florin Cocargeanu, Cristiana Popescu, 
Costin Avătavului, Marius Tulică), proiectul a fost aprobat. 
O să revenim la proiectul cu numărul 23/2023 privind aprobarea costului 
mediu lunar de întreţinere pentru beneficiarii din cadrul Căminului pentru 
persoane vârstnice Constanţa pe anul 2023. Avem aici un amendament. 
O să-i dau cuvântul doamnei Poptile, sunt mai multe întrebări din partea consilierilor, 
din partea domnului Răsăuţeanu şi o să vă rog frumos să ne aduceţi lămuriri. 
Mulţumesc! 
Dna Monica Poptile-director general  
Bună ziua! O să vă rog să citiţi cu atenţie în Anexă, pentru că procentele despre care 
faceţi vorbire se raportează la valoarea contribuţiei lei pe oră, şi anume la cei 36 de lei 
pe oră şi nu la valoarea veniturilor, în speţa pensiilor presupuşilor beneficiari.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Doamna Poptile, eu nu am spus asta. Domnul consilier Ochiuleţ a pus o întrebare în 
sensul ăsta. Noi ştim că nu se raportează la acele plafoane pe care le-aţi propus 
dumneavoastră, ci se raportează la valoarea de 36 de lei. E clar? Deci noi ştim asta. 
Dna Monica Poptile-director general  
Atunci, dumneavoastră propuneţi alte procente faţă de procentele pe care noi le-am 
propus în proiectul de hotărâre. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Doamna Poptile, colega a întrebat de unde aţi venit cu aceste procente? De unde le-
aţi cules?  
Dna Cerasela Badea - consilier local 
Cine a stabilit aceste procente?  
Dna Monica Poptile-director general  
Le-am luat ca şi model, de la Bucureşti. Am verificat, de la unul din sectoare. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
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De ce nu le-aţi luat, de exemplu, de la Deva sau de la Caraş- Severin, unde sunt mult 
mai bune, ca să spun așa. 
Dna Monica Poptile-director general  
Am înţeles. Dumneavoastră aveţi posibilitatea să stabiliţi alte procente, noi am 
propus. V-am spus de unde ne-am inspirat ca şi model. Raportul în sine respectă 
standardele de preţ prevăzute în hotărârea de guvern. Aici am propus doar anumite 
procente, luând ca exemplu, Bucureştiul. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
În regulă. Doamna preşedinte, v-a răspuns doamna director că intenţia noastră este 
perfect legală. Mulţumesc!  
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Mai sunt întrebări pentru doamna Poptile, colegi? 
O să supunem la vot amendamentul PSD. Mulţumesc frumos, doamna Poptile. 
Dna Monica Poptile - director general  
Cu plăcere! 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Domnul Omocea, vă rog să vă exprimaţi votul pentru amendament. Mulţumesc! 
Amendamentul a primit 15 voturi „favorabile” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel 
Georgescu, Dumitru Caragheorghe, Claudia Dobre, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Cristian Mihăilescu, Dede Porodin, Florin Cocargeanu, 
Călin Iulian, Cristiana Popescu, Cerasela Badea), 5 „împotrivă”( Cristian Omocea, 
Adriana Arghirescu, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Constantin Nicolae) şi 3 
„abţineri”(Tatu Daniel-Gigi, Ionuţ Rusu, Costin Avătavului),amendamentul a trecut. 
O să supun la vot, proiectul în integralitate. Vă rog frumos să votaţi! 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Mie nu mi-a aparut sondajul, doamna presedinte. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
În acest moment a apărut sondajul pe monitor.Vă rog să votaţi. 
Cu 21 de voturi „pentru”, 2 „împotrivă” şi 2 „abtineri”, proiectul a fost aprobat. 
Dl Nicolae Constantin- consilier local 
Am votat „împotrivă”. 
Dl Cristian Tincu-consiler local 
Îmi cer scuze, am votat „împotrivă” şi vreau să se consemneze „pentru”. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
O să vă rog frumos să reluăm votul proiectului, în integralitate. Mulţumesc pentru 
înţelegere! Domnul Caragheorghe, cum vă exprimaţi votul? 
Cu 16 voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Dobre Ioana-Claudia, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, Mirela Garip, 
Costin Răsăuţenu, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, Dede Perodin, Florin 
Cocargeanu, Călin Iulian, Cristiana Popescu, Marius Tulică), 9 voturi „împotrivă” (Tatu 
Daniel-Gigi, Ionuţ Rusu, Adriana Arghirescu, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, 
Constantin Nicolae, Costin-Valeriu Avătavului, Cristian Omocea), proiectul a fost 
aprobat. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Vreau să mulţumesc şi eu colegilor consilieri, care au înţeles iniţiativă noastră, pentru 
maturitate şi înţelepciune. Vă mulţumesc!  
„Proiectul de hotărâre nr. 22/2023 privind aprobarea Planului anual de 
acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al 
municipiului Constanţa pentru anul 2023; iniţiator: primar Vergil Chiţac.” 
Aici avem un amendament. O să o rog pe doamna secretar să-i dea citire. Mulţumesc! 
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Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Doamna secretar, numai un minut, pentru că vreau să am o scurta intervenţie. Grupul 
PSD a depus acum aproape două luni de zile, un proiect de hotărâre, de înfiinţare a 
patru centre pentru seniorii oraşului, în ceea ce priveşte asistenţa medicală şi 
recuperarea lor. În planul acesta pe care îl propune Direcţia de Asistenţă Socială, ne-
am fi aşteptat ca el să fie prins cumva, ca perspectivă, să putem aproba în luna 
viitoare sau peste două luni şi acest proiect, pentru a putea demara obţinerea licenţei 
de la Ministerul Municii şi crearea serviciului social care ar urma să gestioneze aceste 
centre de asistenţa medicală şi recuperare. Tocmai de aceea, amendamentul nostru 
vine să completeze acest plan; prin amendament de completare la tabelul B , 
Capitolul 1 „Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale” cu un nou 
serviciu social: „Centru de asistenţă şi recuperare pentru seniori”, propus spre a fi 
finanţat. Este un demers care cred eu că se susţine din toate punctele de vedere şi 
cred că seniorii oraşului Constanţa au nevoie de astfel de demers. Mulţumesc! 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Sigur, domnule Răsăuţeanu, şi tinerii au. O să supunem la vot amendamentul. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Ca o paranteză, doamna preşedinte, ca şi informaţie, în municipiul Constanţa există 
aproximativ 75.000 de persoane vârstnice şi undeva la 15.000 de persoane care sunt 
singure, vulnerabile. Deci, cred că un astfel de program ar ajuta, dacă pe viitor îl vom 
adopta împreună. Vă mulţumesc! 
Dna Fulvia Antonela Dinescu-secretar general 
Amendamentul înregistrat cu numărul 19429/31.01.2023 este un amendament de 
completare. 
În motivaţia amendamentului se precizează: „În municipiul Constanţa nu există niciun 
centru de zi pentru cele 75.000 de persoane vârstnice. În toate marile oraşe ale ţării 
există aceste centre de zi. Ele vin în sprijinul persoanelor vârstnice din muncipiul 
Constanţa, prin valorizarea persoanei vârstnice, creşterea confortului psihic, 
îmbunătăţirea stării de sănatate, reintegrarea socială, asigurarea suportului pentru 
depăşirea unor situaţii de dificultate şi crearea cadrului de manifestare a aptitudinilor 
vârstnicilor.” 
Se propune o completare a tabelulului B, Capitolul 1 „Administrare, înfiinţarea şi 
finanţarea serviciilor sociale” cu un nou serviciu social intitulat: „Centru de asistenţă şi 
recuperare pentru seniori”, propus pentru a fi înfiinţat. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă rog să vă exprimaţi votul pentru acest amendament. 
Domnul Ochiuleț, domnul Omocea, domnul Avătavului, vă rog frumos să vă exprimaţi 
votul! Mulţumesc! 
Dl. Ochiuleț Mihai-consilier local 
Am votat din greşeala „împotrivă”, vreau să consemnaţi „pentru”. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Cu 18 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Claudia 
Dobre, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian 
Mihăilescu, Ionut Rusu, Tincu Cristian, Dede Perodin, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, 
Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Constantin Nicolae, Cerasela Badea, Marius 
Tulica), 4 „abțineri” (Dumitru Caragheorghe, Mirela Garip, Florin Cocargeanu, 
Cristiana Popescu) amendamentul a fost aprobat.  
Acum voi da citire proiectului, în integralitate - „Proiect de hotărâre nr. 22/2023 
pentru aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 
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administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Constanţa pentru 
anul 2023”. 
Cu 25 de voturi „pentru”( Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Claudia 
Dobre, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian 
Mihăilescu, Ionuţ Rusu, Tincu Cristian, Dede Perodin, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, 
Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Constantin Nicolae, Cristian Omocea, Cerasela 
Badea, Dumitru Caragheorghe, Mirela Garip, Florin Cocargeanu, Cristiana Popescu, 
Costin Avătavului, Marius Tulică), proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 17/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării 
prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 89 mp situat în municipiul 
Constanţa, str. Dezrobirii nr. 95 A, proprietatea privată a municipiului 
Constanţa, iniţiator: primar Vergil Chiţac” 
Vă rog frumos să votaţi! 
Cu 25 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, Mirela Garip, Costin 
Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, Dede Perodin, 
Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, 
Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ 
Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 13/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării 
prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 133 mp situat în municipiul 
Constanţa, bd. Tomis nr. 310C identificat cu număr cadastral 226047, 
proprietatea privată a municipiului Constanţa, aferent construcţiei C1, cu 
respectarea dreptului de preempţiune al domnului Popa Adrian-Andrei şi 
doamnei Popa Mariana, iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Votăm! 
Cu 25 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, Mirela Garip, Costin 
Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, Dede Perodin, 
Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, 
Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ 
Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică ), proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr.36/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin 
licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 79 mp situat în municipiul 
Constanţa, str. Pescarilor nr.35 A, proprietatea privată a municipiului 
Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac 
Votaţi, vă rog frumos! 
Proiectul a primit 18 voturi „favorabile” (Nicolae Irinela, Daniel Georgescu, Oana 
Claudia Dobre, Liviu Merdinian, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian 
Mihăilescu, Tincu Cristian, Dede Perodin, Cristian Omocea, Adriana Arghirescu, Ateş 
Casimceali, Nazîru Alexandru, Constantin Nicolae, Costin Avătavului, Ionuţ Rusu, 
Marius Tulică), 7 voturi pentru „abtinere” (Mihai Ochiulet, Dumitru Caragheorge, 
Catălin Iacob, Mirela Garip, Florin Cocargeanu, Călin Iulian, Cristiana Popescu, 
Cerasela Badea) şi atunci proiectul nu a fost aprobat. 
„Proiectul de hotărâre nr.29/2023 pentru completarea HCL nr. 105/2021 
privind aprobarea Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului 
Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
O să vă rog frumos să votaţi! 
Cu 18 voturi „pentru” (Mihai Ochiuleţ, Dumitru Caragheorghe, Cătălin Iacob, Mirela 
Garip, Tatu Daniel Gigi, Romeo Stavăr Vergea, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, 
Adriana Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
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Constantin Nicolae, Ionuţ Rusu, Marius Tulică, Cerasela Badea) și 8 „abtineri” (Nicolae 
Irinela, Daniel Georgescu, Claudia Dobre, Liviu Merdinian, Costin Răsăuţeanu, Cristian 
Mihăilescu, Tincu Cristian, Dede Perodin), proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr.19/2023 privind numirea unui membru provizoriu în 
Consiliul de administraţie al societăţii Confort Urban S.R.L; iniţiator: primar 
Vergil Chiţac” 
Vom avea buletin de vot. Mulţumesc! 
Ne scuzaţi puţin, numărăm voturile de la proiectul anterior. Două minute o să vă 
solicităm. Mulţumesc mult! 
Dna Badea Cerasela - consilier local 
Bună ziua! O interpelare am şi eu la proiectul anterior. Am votat din greşeală 
„pentru”, era „abţinere”, la strada Pescarilor nr. 35A. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă rog frumos să ne scuzaţi pentru această întârziere. O să dau citire ultimului proiect 
de pe ordinea de zi - „Proiect de hotărâre nr. 19/2023 privind numirea unui 
membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii Confort Urban 
S.R.L”; 
Dna Fulvia Antonela Dinescu-secretar general 
Aici avem buletin de vot. Propunerea este: domnul Horia Marius Căliminte. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă rog frumos să vă exprimaţi votul! 
O sa dau citire votului dumneavoastră: „pentru” – 20, „împotrivă” - 6 voturi . 
Acum o să votăm proiectul în integralitatea lui. Mulţumesc! 
Dl Cătălin Iacob - consilier local 
Profit şi eu de această pauză şi aş vrea să avem mai multă decenţă şi mai mult 
respect asupra colegilor noştri. Am auzit şi noi ce s-a vorbit în biroul primarului, ce 
face colega, aşa că, vă rog frumos, mai mult respect! 
Dl Vergil Chitac- primar   
Oamenii au fost aici, cu mine de faţă, nu s-a vorbit nimic, deci , cred că locul e în alta 
parte, nu la mine în birou. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Nu au fost astfel de discuţii aici, nu ştiu la ce faceti referire. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Vă rog frumos să vă exprimaţi votul! 
25 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Cătalin Iacob, Liviu Merdinian, Mirela Garip, Costin 
Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, Romeo Stavar 
Vergea, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin 
Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, 
Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Marius Tulică), 1 „abținere”(Cerasela Badea). 
Mulţumesc! 
Am epuizat ordinea de zi principală. Voi da citire primului proiect de pe ordinea de zi 
suplimentară 1(unu) - „Proiect de hotărâre nr. 38/2023 pentru aprobarea 
actului adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de 
salubrizare a municipiului Constanţa prin concesiune nr. 70717/09.05.2008 
încheiat cu SC Polaris M Holding SRL; iniţiator: primar Vergil Chiţac”. 
Vă rog frumos să votaţi! 
Cu 25 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Daniel Georgescu, Dumitru Caragheorghe, 
Claudia Dobre, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu 
Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, Romeo Stavar Vergea, Dede Perodin, 
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Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, 
Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ 
Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), proiectul a fost aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 39/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare 
a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori-economici pentru 
obiectivul de investiţii Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul 
Tehnologic Tomis - corp Liceu; iniţiator: Vergil Chiţac” 
Votăm! 
Cu 26 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, Mirela Garip, Costin 
Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, Romeo Stavar 
Vergea, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin 
Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, 
Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), proiectul a fost 
aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 40/2023 pentru modificarea HCL nr. 330/2020 
privind participarea municipiului Constanţa în calitate de membru fondator, 
în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‹Transport 
Public Constanţa›; iniţiator: primar Vergil Chiţac” 
Votăm! 
Cu 26 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, Mirela Garip, Costin 
Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, Romeo Stavar 
Vergea, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin 
Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, 
Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), proiectul a fost 
aprobat. 
„Proiect de hotărâre nr. 632/2022 privind sprijinirea persoanelor 
diagnosticate cu depresie - ‹Stop depresia. Împreună pentru o comunitate 
sănătoasă›; iniţiatori: grupul consilierilor locali PSD” 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Doamna preşedinte, daca îmi permiteţi, doar aşa, o scurtă intervenţie. Ştiu că a trecut 
prin comisii, eu vreau doar să adaug că acest proiect este depus de ceva timp. Faptul 
că se află pe ordinea de zi, ne arată că lucrurile intră într-o normalitate şi că procesul 
legislativ democratic nu este încălcat. E un proiect care vine să răspundă unor nevoi 
de actualitate, această boală invizibilă, cruntă, depresia, cu care din păcate, în ultimii 
ani doi ani de zile se confruntă foarte multe persoane, de la mame, de la tineri şi 
vârstnici. Persoane care, din cauza pandemiei, din cauza situaţiilor precare pe care le 
au sau crizele economice, războiul, un alt factor, au făcut ca cifrele să explodeze în 
mod îngrijorător. Cifrele de sinucidere au crescut în rândul tinerilor, cifrele pe depresie 
în ceea ce privesc femeile şi mamele după ce nasc, la fel, sunt îngrijorătoare. 
Considerăm că acest proiect este unul benefic pentru comunitatea noastră şi, cu 
încredere sperăm că atât colegii de la PNL, cât şi cei de la USR vor vota favorabil acest 
proiect. Mulţumesc! 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Supunem la vot proiectul. Mulţumesc! 
Cu 26 de voturi „pentru” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel Georgescu, Dumitru 
Caragheorghe, Claudia Dobre, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, Mirela Garip, Costin 
Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, Romeo Stavar 
Vergea, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana Arghirescu, Călin 
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Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, Constantin Nicolae, 
Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică), proiectul a fost 
aprobat. 
O să mergem la ordinea de zi suplimentară cu numărul 2 - „Proiect de hotărâre nr. 
nr. 12/2023 privind aprobarea Programului ‹BEBE TRUSOU – sprijin financiar 
pentru nou născuţi›; iniţiatori: grupul consilierilor locali PSD”  
Vă rog frumos să votaţi! 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Dacă îmi permiteţi şi aici o scurtă intervenţie. Doamna preşedinte, noi am depus acest 
proiect înca de acum un an şi jumătate, într-o formă. Acum puţin timp am depus în 
forma actuală care a intrat pe ordinea de zi şi anume, acordarea unui sprijin financiar 
de 2.000 de lei, pe card, pentru familiile tinere din oraşul Constanţa, pentru nou 
născuţii din oraşul Constanţa. Bineînţeles că, de când am depus proiectul şi până 
acum, au fost foarte multe solicitări. Oamenii au aflat de acest proiect şi faptul că în 
această zi, cu încredere cred că vom aproba acest proiect care vine în sprijinul nou 
născuţilor şi, până la urmă, un proiect care încurajează natalitatea, în condiţiile în care 
ea a scăzut în ultimii ani, în municipiul Constanţa. Am încredere că acest proiect depus 
de grupul PSD va fi un adevărat succes şi familiile tinere se vor bucura de el. Trebuie 
să existe o atenţie din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială în implementarea 
lui, tocmai pentru a ne asigura că aceste produse vor fi achiziţionate în interesul nou 
născuţilor. Vă mulţumesc!   
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Mulţumesc şi eu, domnul Răsăuţeanu! 
În această şedinţă au fost prezentate şi trecute la vot multe proiecte în folosul 
comunităţii şi vreau să vă mulţumesc şi eu că le-aţi aprobat pe toate. 
Vă rog frumos să vă exprimaţi votul şi asupra acestui ultim proiect. 
Domnul Omocea, vă rog frumos să votaţi! 
Dl Cristian Omocea- consilier local 
„Pentru”. 
Dna Mirela Garip – președinte de ședință 
Proiectul a primit 26 de voturi „favorabile” (Nicolae Irinela, Mihai Ochiuleţ, Daniel 
Georgescu, Dumitru Caragheorghe, Claudia Dobre, Cătălin Iacob, Liviu Merdinian, 
Mirela Garip, Costin Răsăuţeanu, Tatu Daniel Gigi, Cristian Mihăilescu, Tincu Cristian, 
Romeo Stavar Vergea, Dede Perodin, Cristian Omocea, Florin Cocargeanu, Adriana 
Arghirescu, Călin Iulian, Ateş Casimceali, Nazîru Alexandru, Cristiana Popescu, 
Constantin Nicolae, Avătavului Costin, Ionuţ Rusu, Cerasela Badea, Marius Tulică) şi a 
fost aprobat. 
Am terminat aici sedinţa ordinară din data de 31 ianuarie 2023. 
Vă mulţumesc tuturor! O seară frumoasă! 
 
Președinte ședință,                                                              Secretar general, 
Mirela GARIP                                                          Fulvia-Antonela DINESCU 
 
  

                                                                               Întocmit, 
                                                                                    consilier Maria GUCI 
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