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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, 22.10.2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocat prin Dispoziția nr. 5396/21.10.2021 a 
primarului municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat prin mijloace 
electronice, pe o platformă online de videoconferință. 

  
 La ședință participă: 27 de consilieri din 27 de consilieri în funcție, dl. primar 
Vergil Chițac, d-na secretar general Viorela-Mirabela Călin. Ședința este condusă 
de domnul consilier Costin-Valeriu Avătavului ales președinte de ședință prin HCL 
nr. 341/2021. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Bună ziua, domnule primar, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. 
Declar deschisă ședința extraordinară cu convocare de îndată. O rog pe doamna 
secretar să mă ajute cu prezența. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
(se face prezența, sunt prezenți 26 de consilieri locali). 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

26 de consilieri prezenți, avem cvorum, declar ședința statutară. Proiectul 
ordinii de zi are trei puncte; vom supune la vot proiectul ordinii de zi. S-a conectat 
și domnul Mihăilescu, suntem 27 de consilieri prezenți. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Cu 27 de voturi pentru, ordinea de zi a fost adoptată. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Dacă sunt înscrieri la cuvânt, vă rog să o faceți acum. Dacă nu, vom intra 
cu primul proiect de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 115/2017 privind 
transmiterea în folosință gratuită către Serviciul Public de Asistență Socială 
Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanţa; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
  Cu 27 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „CNI" SA a 
amplasamentului  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 
de investiții Proiect pilot - Construire „Creșă mică” din municipiul Constanța, 
str. Tineretului nr. 23; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 Cu 27 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 



Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 
3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor 

Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „CNI" SA a 
amplasamentului  și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului 
de investiții Proiect pilot - Construire „Creșă mare” din municipiul Constanța, 
B-dul Aurel Vlaicu, zona Târg săptămânal; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
 Cu 27 de voturi pentru proiectul a fost adoptat. 
Costin-Valeriu Avătavului – președinte de ședință 

Ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulțumesc pentru prezență și declar 
sedința închisă. 
 

 

 

Președinte ședință,     Secretar general, 
 
    Costin–Valeriu Avătavului        Viorela-Mirabela Călin 
 
 
           
 
 
 
          Întocmit, 
 
         consilier Daniela Schell 
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