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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, 29.06.2022, în şedinţa ordinară a Consiliului local al 

municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 2336/23.06.2022 a primarului 
municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace electronice, printr-o 

platformă online de videoconferință.  
 La ședință participă: 26 de consilieri din 26 de consilieri în funcție, dl primar 
Vergil Chițac, dna secretar general Viorela-Mirabela Călin. Ședința este condusă de 

dna consilier local Adriana Arghirescu, aleasă președinte de ședință prin HCL nr. 
123/2022. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Bună ziua, dau cuvântul doamnei secretar să efectueze prezența. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Bună ziua! O să dau citire listei de prezență la ședința ordinară din data de 
29.06.2022.  

Dl Vergil Chițac – primar 
Doamna președinte, înainte de a începe ședința, dacă îmi permiteți să intervin.  
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Vă rog. 
Dl Vergil Chițac – primar 

Aș vrea să retrag de pe ordinea de zi punctul numărul 17, respectiv proiect de 
hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 43/2019 privind aprobarea 
programului social ”Să ajutăm împreună”. Și mai am de făcut, dacă îmi permiteți, o 

precizare referitor la conferința de presă de după ședința consiliului local. Vă rog pe 
cei care aveți întrebări pe marginea subiectelor pe care le vom aborda astăzi, să 

accesați link-ul pe care îl găsiți pe ecran când urmăriți pe Youtube live ședința. 
Conferința de presă se va desfășura la un sfert de oră după terminarea ședinței 
consiliului local. Mulțumesc, doamna președinte. 

Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Doamna președinte, dacă îmi permiteți și mie o intervenție vă rog.  

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Vă rog. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 

Așa după cum se știe, USR a solicitat încă de la ieșirea din stare de alertă, convocarea, 
a solicitat către domnul primar evident, convocarea ședințelor, cel puțin ordinare ale 

consiliului local, în format cu prezență fizică. Și pentru că în ultima perioadă au fost 
diferite declarații ale domnului primar cu privire la lipsa dorinței consilierilor de a se 

face în format fizic, solicit liderilor de grup ai organizațiilor PNL și PSD să-și exprime 
punctul de vedere în mod public vizavi de convocarea ședințelor consiliului local în 
format fizic sau în format online. Vă mulțumesc frumos!   

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Nu am înțeles ce solicitați prin această intervenție.  

Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Repet, solicit liderilor de grup să facă cunoscută public poziția lor vizavi de convocarea 
ședințelor de consiliu local în format online sau în format fizic, pentru că în spațiul 
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public s-au făcut declarații că noi, consilierii locali, cu excepția USR nu dorim decât 
în online. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 

Domnul Caragheorghe, dacă erați atent, acum luni de zile, noi am fost primii, cei de 
la PSD, care am solicitat ca aceste ședințe să se desfășoare în format fizic. Deci, 

intervenția dumneavoastră să ne solicitați nouă e puțin depășită. Vă depășește așa 
ca și competență.   
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 

E în regulă, am înțeles că sunteți pentru convocarea în format fizic. Vă mulțumesc! 
Dl Vergil Chițac – primar 

Sigur e dreptul dumneavoastră să cereți orice, dar nu vă fundamentați această cerere 
pe ceva neadevărat. Eu nu am spus niciodată, și nu cred că puteți dovedi, că vezi 
doamne, consilierii cu excepția dumneavoastră, nu doresc să desfășoare ședințele. 

Poziția mea publică a fost următoarea: dacă tot vorbim de digitalizare, nu văd niciun 
impediment ca să facem ședințele online. Că le putem face fizic, că veți decide să le 

facem fizic sau vom decide la un moment dat, asta este altceva. Asta a fost poziția 
mea, niciodată nu am spus că în afara consilierilor USR toată lumea vrea să fie în 
format online. Nu am spus asta. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Mulțumesc, trecem la proiectul ordinii de zi. Deci, avem o ordine de zi ordinară care 

totalizează 45 de proiecte, din care a fost retras un proiect și avem o ordine de zi 
suplimentară cu 3 proiecte. Vă rog să votați proiectul ordinii de zi ordinară.  

Dl Nicolae Constantin – consilier local 
Bună ziua, am intrat și eu, Constantin Nicolae. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Bună ziua, domnul Constantin. Am notat intrarea dumneavoastră. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul ordinii de zi ordinare a fost aprobat. 

Vă rog să votați și proiectul ordinii de zi suplimentare, 3 proiecte. Mulțumesc! 
Cu 26 de voturi pentru, ordinea de zi suplimentară a fost adoptată. 
Vă rog liderii de grup să ne comunicați la ce puncte doriți să interveniți. Domnul 

viceprimar Ionuț Rusu. 
Dl Ionuț Rusu - viceprimar 

Sărutmana doamna președinte, acolo unde va fi nevoie voi interveni. Vă mulțumesc! 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Domnul Caragheorghe? 

Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Mulțumesc, doamna președintă. 21, 24, 26, 30, 37 și 1 de pe ordinea de zi 

suplimentară și ori de câte ori va fi nevoie.  
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Domnul consilier Răsăuțeanu, vă rog. 

Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Ori de câte ori va fi nevoie. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Mulțumesc! Începem așadar cu proiectul numărul 1 de pe ordinea de zi: Aprobarea 
procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa 

din data de 02.05.2022. Vă rog să votați. 
Cu 25 de voturi pentru proiectul numărul 1 a fost adoptat. 

Proiectul numărul 2: Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 20.05.2022. Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru proiectul numărul 2 a fost adoptat. 

Proiectul numărul 3: Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
local al municipiului Constanţa din data de 30.05.2022. Vă rog să votați. 

Cu 26 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 
Proiectul numărul 4: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
anul 2022. Vă rog să votați.  
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Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Avem amendamente aici. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Primul amendament vizează o modificare, în sensul că se diminuează poziția 
”Amenajarea și întreținerea zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și 
achiziția de materiale necesare amenajării acestora pentru spațiile verzi care sunt/vor 

fi măsurate/cadastrate în municipiul Constanța” din cadrul Capitolului 67 Întreținere 
spații verzi – cheltuieli materiale cu suma de 72 mii lei cu TVA și textul modificat: se 

înscrie în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022, la Capitolul 67 C Studii și 
proiecte, poziția 27 nou creată, ”Elaborare documentații tehnico-economică – faza 
Studiu de Fezabilitate (SF) privind obiectivul de investiții ”Regenerarea spațiilor verzi 

în zona Spitalului Județean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și bd. 
Tomis – în fața blocurilor A1, A2 și A3 din municipiul Constanța” cu suma de 72 mii 

lei cu TVA, buget local. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Supunem la vot amendamentul numărul 1. 

Doamna Garip, cum votați? 
Dna Mirela Garip – consilier local 

Pentru. Mulțumesc! 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Cu 26 de voturi pentru, amendamentul numărul 1 a fost adoptat. Vă rog doamna 
secretar, amendamentul numărul 2. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Textul original vizează următoarele: Se diminuează poziția ”Amenajarea și 
întreținerea zonelor verzi prin aplicarea tehnologiilor specifice și achiziția de materiale 

necesare amenajării acestora pentru spațiile verzi care sunt/vor fi 
măsurate/cadastrate în municipiul Constanța” din cadrul Capitolului 67 Întreținere 
spații verzi – cheltuieli materiale cu suma de 31 mii lei cu TVA și se suplimentează în 

Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022, la Capitolul 67 C Studii și proiecte, poziția 
26, ”Elaborare documentație tehnico-economică pentru obiectivul de investiții 

”Construire parc DN3C din municipiul Constanța” cu suma de 31 mii lei cu TVA, buget 
local. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Vă rog să votați amendamentul numărul 2. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 

Doamna președinte, dacă îmi permiteți, vă rog să o întrebați pe doamna secretar 
dacă primul amendament a fost trimis consilierilor. Cumva noi votăm în blank. Ok 
noi suntem înțelegători, dar n-am văzut pe mail amendamentul respectiv.  

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Știu că au fost trimise, pe mail. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Eu am primit personal amendamentele pe mail. Nu știu, bănuiesc că la toată lumea 
au fost transmise.  

Dl Ionuț Rusu - viceprimar 
Da, da au fost transmise. Le-am primit. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Mai verificați mailurile domnule Caragheorghe. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 

Verificăm, s-ar putea să nu fie transmise.  
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Păi nu cred că se selectează numele consilierilor unul câte unul, de obicei ni se 
transmit la toți odată. 
S-a votat? 
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26 de voturi pentru. Amendamentul numărul 2 a fost adoptat.  
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Mai avem amendamente. Amendamentul este o modificare în sensul că se 

diminuează Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022, la Capitolul 70 C Studii și 
proiecte, poziția 2 ”Actualizare plan urbanistic general municipiul Constanța” cu suma 

de 230 mii lei cu TVA, buget local și se suplimentează în Lista obiectivelor de investiții 
pe anul 2022, la Capitolul 70 C Studii si proiecte, poziția 25, ”Achizitie elaborare ghid/ 
regulament de intervenție pentru reabilitarea clădirilor din zonele protejate construite 

ale municipiului Constanța cu suma de 230 mii lei cu TVA, buget local. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Da, am găsit mailul, la ora 11:02 ieri a fost transmis și sunteți și dumneavoastră. 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – consilier local 
Se întâmplă să mai intre în spam anumite mailuri de la primărie. Verificați și acolo. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Da, sunteți chiar a doua poziție. Domnul Romeo Stavăr prima poziție și domnul 

Dumitru Caragheorghe a doua poziție.  
Ok, deci trecem la vot pentru amendamentul numărul 3.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 

La ora 11:02 este transmis un amendament de PUZ, Stațiunea Mamaia. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Și la 13:40, verificați mailul de la 13:40, tot de ieri. 
Domnul Ochiuleț cum votați amendamentul numărul 3? 

Cu 25 de voturi pentru, amendamentul numărul 3.. 
Dl Mihai Ochiuleț – consilier local 
Nu vă aud! 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
V-am întrebat cum votați. 

Dl Mihai Ochiuleț – consilier local 
Pentru. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Ok, deci 26 de voturi pentru. 
Dl Mihai Ochiuleț – consilier local 

Doamna președinte, să știți că eu nu găsesc aceste mailuri. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Ok. 

Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nici eu. Nu am niciun mail la 13:40. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
S-au transmis cele de la financiar, mă anunță colegele mele. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Deci, am mailul în față. Și începe la fel: Romeo Stavar, Dumitru Caragheorghe, la 
13:40, amendamente HCL 346, 367. 

Dl Mihai Ochiuleț – consilier local 
Păi nu sunt acestea doamna președinte. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

367 este pachetul al doilea de amendamente. Uitați că sunt două documente atașate. 
Amendamentul nr. 1 cu 25.000 achiziția de rafturi metalice. Ăsta l-ați citit? Vă rog cu 

amendamentul următor. 
Dl Mihai Ochiuleț – consilier local 
Doamna președinte, nu sunt acestea. Acestea vor fi citite acum. Cele care au fost 

date citirii, nu au fost trimise, nu le găsim nicăieri. Nu știu, să mă corecteze colegii 
mei dacă ei le găsesc, dar noi nu le găsim. Le găsim pe acestea care ne spuneți 346 

și 367, acestea sunt, și mai este încă unul trimis mai devreme, 431. 
Dl Romeo Stavăr-Vergea – consilier local 
Sunt doar trei amendamente trimise. 
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Dl Mihai Ochiuleț – consilier local 
Sunt doar trei amendamente și dumneavoastră ne-ați citit.. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Deci nu sunt amendamentul 367, sunt amedamentele la proiectul 367. Deci ele ar 
trebui să fie mai multe documente unele după altele scanate.  

Dl Mihai Ochiuleț – consilier local 
Nu sunt doamnă, nu sunt. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Bun, acuma suntem în plină ședință, am votat cele trei amedamente, vă propun să 
continuăm. O să facem anchetă după aceea. 

Amendamentul numărul 4. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Amendamentul vizează următoarele: ”Se diminuează poziția ”Achiziția de rafturi 

metalice” din cadrul Capitolului 51 cheltuieli materiale cu suma de 25 mii lei cu TVA, 
și se înscrie în Lista obiectivelor de investiții pe anul 2022, la Capitolul 51 C Dotări, 

poziția 18 nou creată, ”Rafturi metalice arhivare” cu suma de 25 mii lei cu TVA. Acesta 
este. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Vă rugăm să votați. 
Cu 25 de voturi pentru, amendamentul numărul 4 a fost adoptat. Amendamentul 

numărul 5. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Amendamentul 5 vizează următoarele: textul inițial – Se modifică Capitolul 51 
Autorități publice și acțiuni externe titlul Plăți efectuate în anii precedenți și 
recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local cu suma de 

10.000 mii lei și textul propus este: se suplimentează Capitolul 81 Combustibili și 
Energie – Energie termică cu suma de 10.000 mii lei în vederea acordării 

împrumutului către Termoficare Constanța SRL. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Vă rugăm să votați. 

Doamn Garip cum votați? 
26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. 

Acum să votăm proiectul numărul 4 în integralitatea lui.  
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 4 a fost adoptat. 
Proiectul numărul 5: Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/2022 

pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului 
II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar 

de stat. iniţiator: primar Vergil Chițac. Avize de la Comisia 1 și 4 favorabile. Avem 
un amendament. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Amendamentul vine ca urmare a faptului că Școala Gimnazială nr. 6 ”Nicolae 
Titulescu” a solicitat suplimentarea cu o bursă de studiu. Astfel, textul modificat este: 

se aprobă numărul burselor ce se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de 
stat în semestrul II al anului școlar 2021-2022, stabilit în funcție de tipul bursei, 
astfel: burse de performanță – 1, burse de merit – 9542, burse de studiu – 714 și 

burse de ajutor social – 4811.  
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Vă rugăm să votați amendamentul.  
Cu 26 de voturi pentru, amendamentul a fost adoptat. Vă rugăm să votați proiectul 
numărul 5 în integralitatea lui. 

Doamna consilier Dobre, cum votați?  
Dna Ioana-Claudia Dobre – consilier local 

De acord. Nu mi-a apărut. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 5 a fost adoptat. 
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Proiect de hotărâre numărul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului de venituri si cheltuieli al  S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța pe 
anul 2022. iniţiator: primar Vergil Chițac. Avize de la Comisiile de specialitate 1, 3 

și 5. 
Vă rog să votați. 

Domnul Ochiuleț, cum votați? 
Dl Mihai Ochiuleț – consilier local 
Nu am primit doamna președinte. Votez pentru. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Mulțumesc, cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 6 a fost aprobat. 

Proiect de hotărâre numărul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
documentaţiei tehnico–economice, faza de documentație  de avizare a 
lucrărilor de intervenții aferente obiectivului de investiții ”Lucrări de 

intervenții și modernizare b-dul. Mamaia, pe sectorul cuprins între str. 
Soveja/Zorelelor și sensul giratoriu Pescărie intersecție cu Aleea 

Studenților”. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate 1, 3 și 5. 
Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

Proiectul numărul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor 
financiare anuale la 31.12.2021 ale societății Termoficare Constanța SRL. 

iniţiator: primar Vergil Chițac. Avize de la Comisia de specialitate 1, 3 și 5. Vă rog să 
votați. 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de 
administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății 

Termoficare Constanța SRL pentru anul 2021 și a Raportului anual privind 
remunerațiile și alte avantaje acordate membrilor Consiliului de 

Administrație și directorilor societății Termoficare Constanța SRL pentru 
anul 2021. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate 1, 3 și 5. Vă 
rugăm să votați. 

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
10: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului 

”Îmbunătățirea managementului transportului de călători în Polul de 
Creștere Constanța prin implementarea unor facilități de informare călători 
– panouri informative, de aprobare a notei de fundamentare a investiției și 

a cheltuielilor legate de proiect, precum și descrierea sumară a investiției. 
iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate 1 și 3. Vă rugăm să votați. 

Cu 25 de voturi pentru, proiectul numărul 10 a fost adoptat. 
11: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 425/2021 privind 
aprobarea proiectului ”Reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul 

Constanța – Etapa III” și a cheltuielilor legate de proiect în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 

2014-2020. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 
5. Vă rugăm să votați. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

12: Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

”Îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori”. iniţiator: primar Vergil 
Chițac. Aviz Comisia de specialitate nr. 1. Vă rugăm să votați. 
Cu 25 de voturi pentru și un vot împotrivă (Mihai Ochiuleț), proiectul numărul 12 a 

fost adoptat. 
Proiectul numărul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației 

tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate ”Construire bazin olimpic 
în municipiul Constanța”. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de 
specialitate nr. 1, 4 și 5. Vă rugăm să votați. 
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Cu 26 de voturi pentru, proiectul numărul 13 a fost adoptat. 
14: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, 
faza studiu de prefezabilitate ”Reabilitare urbană a terenurilor situate în 

zona Aleea Lupeni din municipiul Constanța prin amenajarea de locuri de 
parcare și spații verzi”. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate 

nr. 1, 3 și 5. Vă rog. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Voiam să le aduc la cunoștință consilierilor, în studiu, la un moment dat la opțiunea 

B suma corectă este 8320 mii lei. A fost o greșeală de redactare. S-a pus o virgulă 
în loc de punct și se înțelegea 8320. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Da mulțumesc, vă rog frumos să votați.  
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

15: Proiect de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de atribuire a 
contractelor de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru 

activitățile de sortare, tratare mecano-biologică și depozitare a deșeurilor 
municipale din județul Constanța în Zona 1 aferentă Proiectului ”Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor 

mandate. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate nr. 1, 3 și 5. 
Vă rog să votați.  

Domnul Merdinian, cum votați vă rog? 
Doamna Cristiana Popescu? 

Dna Cristiana Popescu – consilier local 
Pentru. Mulțumesc. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

16: Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului 

Constanta prin concesiune nr. 70717/09.05.2008, încheiat cu SC Polaris M 
Holding SRL. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate nr. 1, 3 și 
5. Aici avem două înscrieri la cuvânt. Este făcută conexiunea cu domnul avocat 

Târșoagă? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Cei de la Polaris au cerut să li se comunice link-ul pentru a intra la ședință să ia 
cuvântul. I s-a comunicat link-ul.  
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Mai avem și alte înscrieri la cuvânt? 
Doamna avocat Trandafir, și dumneavoastră ați solicitat. Sunteți în legătură cu noi? 

Dna Trandafir Georgiana – avocat 
Da, da eu vă aud. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Vă rugăm pe scurt 2 minute. 
Dna Trandafir Georgiana – avocat 

Cred că ar trebui să vorbesc după ce vorbește domnul Târșoagă, intervenția mea este 
ca să-i răspund domnului Târșoagă. Sunt aici și pentru a răspunde întrebărilor 
consilierilor dacă există. Altfel, îndemnul meu este să votați actul adițional pentru că, 

menirea lui, pe lângă stabilirea tarifelor pentru activitatea de colectare, transport a 
deșeurilor reciclabile, vine cu o serie de corecturi ale contractului inițial, contract 

administrativ în care autoritatea, prin efectul legii este pe o poziție de superioritate. 
Contractul inițial avea o serie de vicii pe care le-a constatat și Înalta Curte din Decizia 
penală din februarie 2022 a completului de cinci judecători. Principalele vicii constau 

în aceea că în cuprinsul contractului semnat nu au fost preluate întocmai clauzele din 
caietul de sarcini și din documentația de atribuire, le-am preluat acum în acest act 

adițional, am actualizat actul adițional cu evenimentele legislative care au survenit în 
perioada 2008-2021. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
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Mulțumim frumos doamna avocat. Acest proiect a fost dezbătut în Comisiile de 
specialitate 1, 3 și 5. Am avut avize, deci consider că avem toate elementele necesare 
pentru a lua o decizie azi. De aceea, vă rog să votați. 

Domnul Ochiuleț, votați? V-a venit link-ul? 
Cu 18 voturi pentru și 7 abțineri (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Merdinian Liviu, 

Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Tincu Cristian), proiectul 
a fost adoptat. 
Proiectul numărul 17 a fost retras de pe ordinea de zi. 

Proiectul numărul 18: Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției 
generale de asistență socială Constanța și aprobarea organigramei, statului 

de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare. iniţiator: primar 
Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate 1 și 5. Vă rugăm să votați. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 

Doamna președinte, vreau să am o scurtă intervenție. Poate tot dintr-o eroare la 
pagina 63.. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
La proiectul numărul 18? 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 

La proiectul numărul 18, da. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Vă rugăm. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 

La pagina 63, acolo unde se face referire la regulament și la organigramă, se 
păstrează, probabil dintr-o eroare, atribuțiile Direcției de administrare creșe. Și atunci 
următorul proiect vorbește despre arondarea creșelor către instituțiile de învățământ 

care sunt subordonate Ministerului Educației, deci cumva rămâne fără obiect. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Domnul Răsăuțeanu, practic după ce se aprobă arondarea creșelor, dacă proiectul va 
fi aprobat, se urmează procedura prevăzută de Legea educației care a fost modificată 
anul trecut și anul acesta. Și după aceea practic, se face predarea-primirea, deci până 

când nu se face predarea-primirea creșele sunt în continuare la DGAS. După ce se va 
face predarea-primirea vom proceda și la modificarea rețelei școlare și totodată se 

va modifica și organigrama Direcției Generale de Asistentă Socială, tocmai ca urmare 
a predării și primirii creșelor.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 

Eu înțeleg ce spuneți, dar trebuia să inversați cronologia. Adică, veneați mai întâi cu 
aprobarea proiectului la care faceți referire unde creșele pleacă către instituțiile care 

sunt subordonate Ministerului Educației, după care veneați cu organigrama asta. 
Pentru că odată ce se acceptă și se aprobă darea unor instituții, înseamnă că procesul 
juridic s-a întâmplat. În regulă, eu am înțeles. În regulă, cum considerați 

dumneavoastră. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Vă rog să votați.  
Domnul Nicolae, cum votați, vă rugăm? 
Cu 18 de voturi pentru și 6 abțineri (Dede Perodin, Dobre Ioana-Claudia, Merdinian 

Liviu, Mihăilescu Cristian, Nicolae Irinela, Răsăuțeanu Costin-Ioan, Tincu Cristian), 
proiectul a fost adoptat. 

19: Proiect de hotărâre privind arondarea creșelor de stat din municipiul 
Constanța la unitățile de învățământ cu program prelungit cu personalitate 
juridică din municipiul Constanța. iniţiator: primar Vergil Chițac. Vă rugăm să 

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

20: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de servicii 
de consultanță/asistență juridică  și reprezentare, conform Legii nr. 
51/1995,  în vederea apărării intereselor municipiului Constanța, ale 
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Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului Local al municipiului 
Constanța, în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu 
Societatea Polaris M. Holding S.R.L. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia 

de specialitate 1 și 5. Vă rugăm să votați. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

Proiectul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal 
pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei 
carosabile, inițiator Parc Mamaia Nord SRL. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz 

Comisia de specialitate nr. 2. 
Avem o intervenție aici. Domnul Caragheorghe. 

Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Da mulțumesc doamna președinte. Încă din luna decembrie a anului trecut USR a 
depus un proiect de încetare a valabilității PUZ Mamaia și PUZ Palazu.  

Dl Nicolae Constantin – consilier local 
Dacă se poate sonorul mai tare că la mine nu se aude mai deloc.  

Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Bine că mă aud. Că în alte ocazii nu m-am auzit deloc. Nu mă aude nimeni cu alte 
ocazii. Mă aud? 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Noi vă auzim foarte bine. Domnul Nicolae, faceți ceva cu dispozitivul dumneavoastră. 

Vă ascultăm! 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 

Da, mulțumesc frumos. Spuneam că încă din luna decembrie a anului trecut USR a 
depus un proiect privind încetarea valabilității PUZ Mamaia și PUZ Palazu Mare, 
urmare a multor elemente de nelegalitate pe care le-am constatat, dar din păcate 

acest proiect în acest moment este blocat din câte știm noi la secretariatul general 
unde s-a trimis raportul, și drept urmare noi nu putem fi de acord cu chestiuni 

punctuale de aprobare de PUD și de PUZ-uri în aceste două locații, în Mamaia și în 
Palazu Mare. Practic, în lipsa unor reglementări unitare la nivelul acestor cartiere nu 
facem decât să promovăm haosul urbanistic în continuare. Reamintesc că acest 

proiect a avut și un aviz nefavorabil în urmă cu câteva luni în comisia de specialitate, 
iar acum înțeleg că există un amendament dar din punctul nostru de vedere acesta 

nu rezolvă problema generală în ansamblul ei. Mulțumesc frumos!  
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
La acest proiect de hotărâre avem și un amendament. Vă rog. 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Prin acest amendament, se propune completarea art. 1 al proiectului de hotărâre cu 

mențiunile privitoare la procentul maxim de locuire colectivă, după cum urmează: 
”Se aprobă planul urbanistic zonal pentru zona situată în Stațiunea Mamaia, 
delimitată de Bulevardul Mamaia și alei carosabile conform documentației anexate 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiția ca funcțiunea de locuire 
colectivă permanentă să nu depășească procentul de 20% din suprafața construită 

defășurată a imobilului. Terenul care a inițiat PUZ-ul situat în Stațiunea Mamaia, 
restaurant Parc – lotul 1 în suprafață de 2285 mp, identificat cu număr cadastral 
212143 înscris în Cartea funciară a UAT Constanța este proprietatea Parc Mamaia 

Nord SRL conform încheierii numărul 18CC/19.02.2009 pronunțată de Judecătoria 
Constanța, Secția civilă în Dosarul 2185/212/2009.” 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Deci, trebuie să votăm mai întâi amendamentul. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Amendamentul, da. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Vă rugăm să votați. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
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Doamna președinte, să se consemneze la mine la proiectul 18, că eu am votat 
”abținere”. Înțeleg că apare ”pentru”. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

La proiectul 18, au fost 18 pentru și 6 abțineri. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 

Da, dar înțeleg că la mine s-a trecut ”pentru”. Eu am votat ”abținere”. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Păi nu, cum să treacă? Adică cineva trece cu mâna? Asta vreți să sugerați? Verificăm 

imediat.  
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 

Mulțumesc. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Deci, la proiectul numărul 18, domnul Răsăuțeanu, dumneavoastră apăreți că nu ați 

votat. Deci, dacă totalizați voturile sunt 18 și cu 6, 24. Deci, nu aveți nici ”pentru” și 
nici ”abținere”.  

Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Păi poate este o eroare pentru că eu văd aici că apar cu un vot ”pentru”. Deci, eu am 
votat abținere. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Bine, am consemnat votul dumneavoastră de abținere. 

Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Mulțumesc. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
La amendamentul de la proiectul numărul 21, mai multe voturi nu s-au contabilizat 
și anume: domnul Ochiuleț, doamna Garip și la domnul Mihăilescu. 

Dna Mirela Garip – consilier local 
”Abținere” la mine, Garip. 

Dl Cristian Mihăilescu – consilier local 
”Pentru” am votat. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Deci, situația la proiectul 21 este următoarea: 18 voturi pentru, 3 împotrivă (Badea 
Aura-Cerasela, Caragheorghe Dumitru, Iacob Florin-Cătălin) și 4 abțineri 
(Cocargeanu Florin-Daniel, Popescu Cristiana, Stavăr-Vergea Romeo). Proiectul a fost 

adoptat. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Amendamentul. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Amendamentul. Acum votăm proiectul în integralitatea lui. Vă rog să votați. 
Domnul Răsăuțeanu, cum votați vă rog, proiectul 21 în integralitate? 

Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Am votat, nu știu dacă a apărut. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Acum a apărut. Și domnul Ochiuleț? 
Rezultatul votului este următorul: 18 voturi pentru și 7 împotrivă (Badea Aura-

Cerasela, Caragheorghe Dumitru, Cocargeanu Florin-Daniel, Garip Mirela, Iacob 
Florin-Cătălin, Popescu Cristiana, Stavăr-Vergea Romeo). Proiectul a fost adoptat. 

Proiectul 22: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal 
pentru teritoriul situat în Palazu Mare, zona mal lac Siutghiol, delimitat de 
bd. Tomis, limite cadastrale și incinta RAJA, inițiator Building Project & Plans 

SRL (fostă New Home Construct SA). iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia 
de specialitate numărul 2.  

Avem vreun amendament aici? Vă rugăm să votați. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Nu.  

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
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Vă rugăm să votați proiectul. Mulțumesc! 
Doamna Garip, cum votați, vă rog? 
Dna Mirela Garip – consilier local  

Pentru. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
23: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 
servicii, comerț, depozitare mic-gros, sediu administrativ, show-room, 

parcela A 903/27, investitor Gamaro Construct SRL. iniţiator: primar Vergil 
Chițac. Aviz Comisia de specialitate numărul 2.  

Vă rugăm să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
24: Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului urbanistic 

de detaliu aprobat prin HCL nr. 312/2020. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz 
de la Comisia de specialitate numărul 2.  

Domnul Caragheorghe aveți cuvântul. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Mulțumesc, nu o să vă rețin prea mult. Practic repet argumentația de la proiectul 

anterior câtă vreme avem proiectul de încetare a valabilității PUZ Mamaia blocat la 
secretariatul general nu putem să ne asumăm un vot pentru astfel de proiect. 

Mulțumesc! 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Mulțumesc, vă rog să votați. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu putem să ne asumăm un vot favorabil pe acest proiect. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Deci, situația voturilor la proiectul 24 este următoarea: 17 voturi pentru, 8 împotrivă 

(Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe Dumitru, Cocargeanu Florin-Daniel, Garip 
Mirela, Iacob Florin-Cătălin, Ochiuleț Mihai, Popescu Cristiana, Stavăr-Vergea 
Romeo) și o abținere (Călin Iulian). Proiectul a fost adoptat. 

25: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 
construire imobil sediu de firmă, servicii pentru întreprinderi și depozitare 

complementară, bd. Aurel Vlaicu nr. 173 B, investitor Euroțiglă SRL. iniţiator: 
primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate numărul 2.  
Vă rugăm să votați. 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Proiectul numărul 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 

urbanistic de detaliu - construire imobil D+P+4-5-7E - locuire colectivă, 
Palazu Mare, str. Corneliu Coposu nr. 30, investitor GFT Intertrade Logistic 
SRL. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz de la Comisia de specialitate numărul 2. Aviz 

nefavorabil. 
Domnul Caragheorghe. 

Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Da, intră în aceeași notă a explicațiilor pe care le-am dat. Aici vorbim despre PUZ 
Palazu Mare. Iată că aici avem și un aviz nefavorabil de la comisie, pentru că iată aici 

unde sunt și cetățeni nemulțumiți care locuiesc într-o zonă de P+1 probabil că fac 
diferența din punct de vedere politic. Și da, într-adevăr aici este o zonă cu mari 

probleme, accesul este subdimensionat și repet, în contextul în care încetarea 
valabilității PUZ-urilor Mamaia și Palazu sunt blocate la secretariatul general noi nu 
putem da un aviz favorabil.  

Dl Vergil Chițac – primar  
Domnul Caragheorghe, iertați-mă dar îmi scapă ceva din argumentația 

dumneavoastră. Acum aproape un an de zile eu am propus în Consiliul local, în două 
rânduri, prima dată am propus revocarea celor două PUZ-uri Mamaia și Palazu Mare, 
și apoi suspendarea lor pe perioadă determinată.  
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Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu domnul primar, cred că alegeți greșit cu cine vă certați acum.  
Dl Vergil Chițac – primar  

Cu ce? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 

Noi ne-am abținut, și ulterior am venit cu amendament, pentru suspendare. Așa cum 
ați și confirmat atunci că este pe modelul de la București. Fix acest lucru s-a 
întâmplat. Noi am fost singurul partid care am susținut acea idee. Deci, vă certați cu 

mine degeaba. 
Dl Vergil Chițac – primar  

Mă rog, v-ați abținut.  
Adică să înțeleg că dumneavoastră nu erați de acord cu revocarea, dar sunteți cu 
suspendarea? 

Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Evident, din punct de vedere legal, am ales acea situație pe care inclusiv 

dumneavoastră ați confirmat că este modelul de la București, pe care inclusiv 
dumneavoastră îl îmbrățișați, dacă așa vedem rezolvarea situației. Dar noi am fost 
singurul partid care am susținut acest lucru. Doar USR a susținut acest lucru. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Felicitări! Deci, ne-am lămurit? 

Dl Cristian Tincu – consilier local 
Era alt proiect politic, domnule primar.  

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Ok, să trecem la vot atunci pentru proiectul 26.  
Domnul Călin, ne spuneți și nouă cum votați, vă rugăm? 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
A votat. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Deci, situația votului la proiectul 26 este următoarea: 8 voturi pentru, 8 împotrivă 
(Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe Dumitru, , Cocargeanu Florin-Daniel, Garip 

Mirela, Iacob Florin-Cătălin, Ochiuleț Mihai, Popescu Cristiana, Stavăr-Vergea 
Romeo), 10 abțineri (Andrei Mihaela, Arghirescu Adriana, Avătavului Costin-Valeriu, 

Casimceali Ateș, Constantin Nicolae, Nazîru Alexandru-Marian, Omocea Cristian, 
Popa Teodor, Rusu Ionuț, Tatu Daniel-Gigi). Proiectul nu a fost adoptat. 
27: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire hale de producţie şi depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 
1, investitor GENCOM STAR E-M SRL. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia 

de specialitate numărul 2.  
Vă rugăm să votați. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul 27 a fost adoptat. 

28: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 
construire hală de producţie şi depozitare, str. Septimius Severus nr. 23 lot 

2, investitor GENCOM STAR E-M SRL. iniţiator: primar Vergil Chițac. 
Vă rugăm să votați. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

29: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
teritoriul delimitat de str. Industrială, str. Depozitelor și limite cadastrale, 

inițiator Silk Route Shipping SRL. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de 
specialitate numărul 2.  
Vă rugăm să votați. 

25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Proiectul numărul 30: Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității planului 

urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 202/2020. Aviz nefavorabil de la comisia 
de specialitate numărul 2.  
Domnul Caragheorghe? 
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Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Da, deja și aici avizul este nefavorabil de la comisie și din punctul nostru de vedere 
soluția propusă nu este una care sa confere fericire spațiului respectiv din punct de 

vedere urbanistic. Proiectul nu prezintă posibilitatea amplasării de parcare, 
aglomerație în zonă și în așteptarea unui proiect care să fie valid pentru acea locație, 

noi o să ne abținem.   
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Vă rugăm să votați. 

Domnul Dede Perodin, cum votați? 
Dl Dede Perodin – consilier local 

Pentru. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Mulțumesc. 

Situația votului este următoarea: 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă (Mirela Garip) și 
7 abțineri (Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe Dumitru, , Cocargeanu Florin-Daniel, 

Garip Mirela, Iacob Florin-Cătălin, Ochiuleț Mihai, Popescu Cristiana, Stavăr-Vergea 
Romeo). Proiectul a fost adoptat. 
Proiectul 31: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de 

detaliu – construire corp învățământ, cazare și bazin de antrenamente, zona 
Campus universitar, Baza nautică lac Siutghiol, investitor CERONAV. iniţiator: 

primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate numărul 2.  
Vă rugăm să votați. 

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
32: Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 
municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanța. 

iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate numărul 1 și 5.  
Vă rugăm să votați. 

Domnul Iacob, cum votați? 
Dl Florin-Cătălin Iacob – consilier local 
Pentru. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

33: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind 
transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului 
Constanța, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea 

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu modificările și 
completările ulterioare. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate 

numărul 1, 3 și 5. 
Vă rugăm să votați. 
Domnul Popa, cum votați? 

26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
34: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind 

aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța. iniţiator: 
primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate 1, 3 și 5. 

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

Proiectul 35: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 416/2001 
privind atribuirea în folosință gratuită, pe perioada existenței construcției, 
Arhiepiscopiei Tomisului a terenului în suprafață de 1100 mp situat în 

Constanța, str. Ștefăniță Vodă- Dionisie cel mic, în vederea edificării unui 
lăcaș de cult. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate 1 și 5. 

Vă rugăm să votați. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
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Aș avea un singur comentariu aici. În zi de mare sărbătoare, Arhiespiscopia Tomisului 
primește o reglementare de punere în legalitate a unei alte situații care nu erau 
conforme la nivelul orașului Constanța.  

36: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 240/2022 privind 
aprobarea scoaterii din funcţiune, în vederea valorificării sau, după caz, 

casării unor mijloace fixe ce aparţin domeniului privat al Municipiului 
Constanţa. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate numărul 5. 
Vă rugăm să votați. 

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
37: Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

110183/25.05.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea 
Mamaia, zona Hotel/Restaurant Dacia Nord, ce a făcut obiectul contractului 

de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4982/20.12.2002 și a 
protocolului autentificat sub nr. 5244/19.12.2011. iniţiator: primar Vergil 

Chițac. Avize nefavorabile de la Comisiile de specialitate 1 și 5.  
Domnule Caragheorghe aveți o intervenție. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 

Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să reamintesc colegilor că acest proiect a fost 
respins în luna septembrie a anului trecut. E adevărat că acum se vine cu alt raport 

de evaluare cu o diferență de aproximativ 25.000 de euro față de vechea evaluare. 
În același timp reamintesc că este vorba despre un teren a cărui destinație în mod 

normal era pentru terenuri – activități de sport, iar dorința evidentă este aceea ca în 
viitor să se construiască blocuri pe acel teren. Vă mulțumesc! 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Mulțumesc frumos! 
Dl Vergil Chițac – primar 

Am și eu de făcut o precizare. Deci, această reevaluare a fost făcută ca urmare a unei 
noi cereri pe care ne-a adresat-o. Obligația noastră prin aparatul tehnic era să facem 
lucrurile astea și să le aducem în fața consiliului local. Personal, nici eu nu sunt de 

acord cu construcția acestui bloc. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Situația votului la proiectul 37 este următoarea: 7 voturi pentru, 10 împotrivă (Călin 
Iulian, Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe Dumitru, Cocargeanu Florin-Daniel, 
Garip Mirela, Iacob Florin-Cătălin, Ochiuleț Mihai, Popescu Cristiana, Stavăr-Vergea 

Romeo, Adriana Arghirescu), 9 abțineri (Andrei Mihaela, Avătavului Costin-Valeriu, 
Casimceali Ateș, Constantin Nicolae, Nazîru Alexandru-Marian, Omocea Cristian, 

Popa Teodor, Rusu Ionuț, Tatu Daniel-Gigi).  
Proiectul numărul 38: Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de 
evaluare și monitorizare a proiectelor implementate în cadrul procesului de 

bugetare participativă la nivelul Municipiului Constanța. iniţiator: primar Vergil 
Chițac. Aviz de la Comisia de specialitate 2, 4 și 5. 

Vă rugăm să votați. 
De fapt, aici trebuie să facem propuneri. Avem propunerile sau liderii de grup sa facă 
propuneri? 

Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Le am și eu. Dacă vor să le facă dânșii și ne confruntăm. 

Deci, avem așa: reprezentant al Consiliului local – doamna Mihaela Andrei; al doilea 
reprezentant este domnul Florin-Daniel Cocargeanu; al treilea reprezentant este 
doamna Dobre Ioana Claudia. Propunere din partea ONG-urilor: domnul Andrei 

Coșuleanu, domnul Dan Antonaru și doamna Elena Coandă. Și mai avem o propunere 
domnul Maxim Victor. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Tot de la ONG-uri? 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
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Tot ca și reprezentant. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Doamna președintă, cred că s-a strecurat o greșeală. Era cred că Valentin Ispas și 

nu Dan Antonaru. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Este corect? Că nu știu, eu am mai multe propuneri aici. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Haideți să procedăm așa: fiecare lider de grup să ne spună propunerile dacă sunt ok 

cele nominalizate. Domnul viceprimar Rusu.  
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 

Doamna Mihaela Andrei este în regulă. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnul Florin Cocargeanu este în regulă. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Și pentru PSD, Dobre Ioana Claudia este în regulă, da? 

Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Este în regulă. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Da. Îmi cer scuze, fără Dan Antonaru, da și într-adevăr este Andrei Coșuleanu, Elena 
Coandă, Valentin Ispas și Maxim Victor. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Vă rugăm să transmiteți buletinele de vot.  

Vă rog doamna secretar să prezentați rezultatul votului pentru fiecare persoană. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Pentru doamna Mihaela Andrei – 26 de voturi pentru; pentru domnul Florin Daniel 

Cocargeanu - 26 de voturi; pentru doamna Dobre Ioana Claudia - 26 de voturi; pentru 
domnul Andrei Coșuleanu – 25 de voturi; pentru domnul Valentin Ispas – 24; pentru 

doamna Elena Coandă – 25 de voturi, iar domnul Maxim Victor a întrunit doar 14 
voturi ”pentru” și 8 împotrivă. Având în vedere că sunt 4 reprezentanți ai ONG-urilor 
și 3 posturi, întrucât domnul Maxim Victor a întrunit cele mai puține voturi, practic, 

va rămâne doamna Elena Coandă, domnul Andrei Coșuleanu și Valentin Ispas. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Bun, deci putem să votăm acum proiectul în integralitatea lui. 
Domnul Avătavului, cum votați, vă rog? 
Dl Costin-Valeriu Avătavului – consilier local 

Pentru. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
39: Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 222/2021 privind 
aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 

Constanța. iniţiator: primar Vergil Chițac. Avize de la Comisia de specialitate 1, 4 și 
5.  

Vă rog să votați. 
26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Creare spital 
modular pentru consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Clinic de Boli 

Infectioase Constanța, în contextul Covid-19”. iniţiator: primar Vergil Chițac. 
Aviz de la Comisia de specialitate 1, 4 și 5.  
Vă rugăm să votați. 

26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
41: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice 
comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. 
iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz de la Comisia de specialitate numărul 4 și 5.  
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Vă rog să votați. 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
42: Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de concurs/examen și a 

comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice 
comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. 

iniţiator: primar Vergil Chițac. . Aviz Comisia de specialitate 4 și 5.  
Vă rog doamna secretar, propunerile. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Deci, pentru comisia de concurs: pentru postul de director financiar-contabil îl avem 
pe domnul Popa Teodor și pe domnul Stavăr-Vergea Romeo. Pentru comisia de 

concurs pentru directorul medical este doamna Arghirescu Adriana și domnul Iacob 
Florin Cătălin. Pentru comisia de soluționare a contestațiilor avem următoarele 
propuneri: pentru directorul financiar-contabil este domnul Nazîru Alexandru- Marian 

și domnul Iacob Florin-Cătălin, iar pentru postul de director medical, reprezentanții 
Consiliului local, doamna Mihaela Andrei și domnul Stavăr-Vergea Romeo. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Vă rugăm să transmiteți buletinele de vot.  
Dl Vergil Chițac – primar 

Vedeți domnule Caragheorghe, ce bine că suntem online, uitați-vă ce repede decurge 
votul acesta electronic. Ce făceam dacă eram față în față? Făceam comisii de 

numărare, împătuream, ne deplasam.. Minunile tehnologiei. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 

Da, poate că e o idee și o opțiune hibridă a ședințelor. Nu am fost niciodată exagerați, 
dar ideea este că mai trebuie să și umanizăm aceste ședințe. 
Dna Cristiana Popescu – consilier local 

Domnul primar, din păcate eu jumătate din ședință aproape că nu am auzit-o din 
cauza problemelor tehnice. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Dar nu cred că din cauza problemelor tehnice de aici de transmisie, că ar fi fost o 
problemă generalizată, probabil că este o problemă de semnal sau de internet la 

dumneavoastră. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 

Nu, verificați înregistrările de Youtube, că sunt înregistrări în care noi nu ne auzim de 
multe ori, adică spre exemplu domnul primar face monolog când dialoghează cu 
mine. Eu nu mă aud, se aude doar domnul primar. 

Dl Vergil Chițac – primar 
Am vorbit cu cei de la Youtube, domnule. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Vă rugăm să transmiteți rezultatul buletinelor de vot. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Da, deci pentru comisia de concurs pentru postul de director financiar-contabil: 
domnul Popa Teodor – 26 de voturi pentru, domnul Stavăr-Vergea Romeo – 26 de 

voturi pentru; pentru postul de director medical – doamna Arghirescu Adriana are 25 
de voturi, iar domnul Iacob are 26 de voturi; pentru comisia de soluționare a 
contestațiilor, pentru postul de director financiar-contabil, domnul Nazîru are 26 de 

voturi, domnul Iacob are 26 de voturi, iar pentru postul de director medical, doamna 
Mihaela Andrei – 26, iar domnul Stavăr – 26 de voturi. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Da, vă rog să votați proiectul în integralitatea lui.  
Doamna Garip, cum votați vă rog? 

Cu 25 de voturi, pentru proiectul a fost adoptat. 
43: Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul 

de administrație al societății CT BUS S.A. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz 
Comisia de specialitate 1, 3 și 5.  
Avem propunerile? 
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Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Da, este o singură propunere. Este domnul Sauciuc Gelu. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Vă rugăm buletine de vot. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Pentru domnul Sauciuc sunt 24 de voturi pentru și unul împotrivă. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Vă rog să votăm proiectul în integralitatea lui. 

25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
44: Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul 

de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat 
Constanța. iniţiator: primar Vergil Chițac.  
Vă rugăm propuneri. Domnul viceprimar? 

Dl Ionuț Rusu – viceprimar 
Doamna președinte, noi suntem consecvenți.  

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Adică cu nume și prenume domnule viceprimar. 
Dl Ionuț Rusu – viceprimar 

Domnul Stere Hira. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Domnul Caragheorghe? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 

Din partea USR, Mădălina Filip. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Domnul Răsăuțeanu? 

Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Aceeași propunere. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Da, deci cu cele două propuneri Stere Hira și Mădălina Filip, vă rog buletinele de vot. 
Dna Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Pentru domnul Stere Hira – 23 de voturi pentru; pentru doamna Filip Mădălina – 24 
de voturi pentru și unul împotrivă. 

Avem un amendament aici: dintr-o greșeală, în cuprinsul hotărârii, la articolul 5 s-a 
trecut cuantumul remunerației 2496,67 lei, astfel că amendamentul vizează 
modificarea sumei, respectiv ”se aprobă remunerația acordată membrului provizoriu 

al Consiliului de administrație al RAEDPP în cuantum de 2350 lei/lună brut” în 
conformitate cu prevederile art. 8 alin. 3 din OUG nr. 109/2017 privind guvernanța 

corporativă. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Da, mulțumesc. Să votăm proiectul în integralitatea lui. 

Domnul Călin Iulian, cum votați? 
Deci, cu 25 de voturi pentru am votat amendamentul. Acum vom vota proiectul în 

integralitatea lui. 
Cu 24 voturi pentru și un vot împotrivă (Florin-Cătălin Iacob), proiectul a fost adoptat. 
Și ultimul proiect de pe ordinea de zi ordinară.  

45: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.  
Vă rog propuneri.  

Domnul Caragheorghe? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Doamna președinte, o propunem pe Cristiana Popescu. 

Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Mulțumesc. Vă rugăm să votați proiectul. 

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Ordinea de zi suplimentară. Proiectul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului urbanistic de detaliu – construire structură de primire turistică și 
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alimentație publică, restaurant Albatros, Stațiunea Mamaia, investitor 
Crescendo LCL SRL. iniţiator: primar Vergil Chițac. Aviz Comisia de specialitate 2. 
Domnul Caragheorghe, ați solicitat intervenție.  

Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Mulțumesc, ne păstrăm argumentația anterioară și suplimentar pot să spun că este 

o abominație de proiect. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Mulțumesc, vă rugăm să votați. 

Domnul consilier Costin Avătavului, cum votați? 
Dna Mirela Garip – consilier local 

Doamna președinte, dacă se poate să modificați la mine ”împotrivă” la acest vot. Am 
votat ”abținere” din greșeală. Garip. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Da, da am corectat. Rezultatul votului, vă rog.  
15 voturi pentru și 9 împotrivă (Călin Iulian, Badea Aura-Cerasela, Caragheorghe 

Dumitru, Cocargeanu Florin-Daniel, Garip Mirela, Iacob Florin-Cătălin, Ochiuleț Mihai, 
Popescu Cristiana, Stavăr-Vergea Romeo), proiectul a fost adoptat. 
Proiectul numărul 2 de pe ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind 

acordarea unui împrumut temporar din bugetul local al municipiului Constanța către 
societatea Termoficare Constanța S.R.L. iniţiator: primar Vergil Chițac. aviz Comisia 

de specialitate nr. 1. 
Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

Proiectul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către 
Guvernul României pentru trecerea terenului cu numărul cadastral 245801 
din domeniul public al statului român și administrarea Ministerului 

Transporturilor în domeniul public al municipiului Constanța. iniţiator: 
consilier local, Mihai Ochiuleț. Aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5. 

Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Aici am o intervenție scurtă dacă îmi permiteți doamna președinte. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Vă rog, domnule Răsăuțeanu. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 

Grupul partidului social democrat va susține întotdeauna și în permanență proiectele 
care sunt de interes public, și credem că acest demers pe lângă faptul că vine să 
completeze o obligație pe care o avem ca unitate administrativă și să atingem acele 

cifre privind spațiile verzi, dar cred că dincolo de aceste cifre trebuie să ne gândim și 
nu știu dacă știți, tocmai de aceea am simțit nevoia să intervin și să aduc la cunoștința 

tuturor consilierilor că acolo sunt niște probleme foarte vechi, sunt foarte multe familii 
care stau în niște case construite in anii `40 – `50, sunt foarte mulți copii acolo, unii 
dintre ei suferă și de probleme de sănătate, și astăzi când vorbim stau fără curent, 

fără apă, asta pentru că nu își pot face aceste branșamente la utilități - ci la situații 
incerte a acelor terenuri și acelor case care au fost construite de către CFR, sunt 

oameni care au lucrat la CFR si care au trait o viață întreagă în orașul nostru și cred 
că demersul ăsta vine să rezolve și această problemă, sau cel puțin așa sperăm. Deci 
noi vom vota pentru acest proiect. Aici domnul Caragheorghe poate să facă o 

conferință de presă și să spună că suntem în alianță cu USR-ul. Dar nu suntem, noi 
votăm pentru proiectele de interes public și pentru oameni. Deci cred că acolo trebuie 

să ne gândim și la oameni dincolo de cifre.  
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Mulțumim. 

Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Dacă îmi permiteți, nu cred din ce știu eu, nu cred că sunt acele case încadrate în 

acest.. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 
Păi sunt pe strada Justiției. 
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Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 
Sunt domnul Caragheorghe. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Da, mulțumim. Putem să trecem la vot. Vă rog. 
Dl Costin-Ioan Răsăuțeanu – consilier local 

Felicitări doamna președinte pentru modul cum ați gestionat și ținut aceste ședințe 
într-un mod obiectiv si exemplar. 
Dna Adriana Arghirescu– președinte de ședință 

Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Am încheiat și ordinea de zi suplimentară. Vă mulțumim pentru participare și vă dorim 

o după-amiază frumoasă! La revedere! 
 
Președinte ședință,                                                            Secretar general, 

Adriana Arghirescu                                                         Viorela-Mirabela CĂLIN 

 
                                                                              Întocmit, 

                                                                               consilier Iulia-Cristina NENU 


