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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, 09.11.2020 ora 1300, în şedinţa ordinară a 

Consiliului local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 
4417/03.11.2020.  
 La ședință participă: 27 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție, dl. primar 

Vergil Chițac și d-na secretar general delegat Georgiana Gospodaru. Ședința este 
condusă de domnul consilier Hira Stere numit președinte de ședință prin HCL nr. 

378/09.11.2020. 
 

D-na Georgiana Gospodaru  

25 de consilieri prezenți.  

Se supune la vot ca d-na consilier local Irinela Nicolae să poată participa online la 
ședința ordinară întrucât nu a adus la cunoștința secretarului general faptul că nu 
poate ajunge la ședință și va participa online. (1 vot împotrivă și 2 abțineri) 

Dl. primar Vergil Chițac ia cuvântul și anunță faptul că va convoca în 2 zile 
Consiliul local al municipiului Constanța în ședință de îndată cu cel puțin 2 
proiecte pe ordinea de zi. Mâine comisiile care se vor constitui astăzi vor lucra și 

vor emite avize și puncte de vedere. 

D-na Georgiana Gospodaru 
Înainte de a trece la votarea proiectului ordinii de zi din anexa dispoziției nr. 

4417/03.11.2020, voi da citire proiectului ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei privind ceremonia de constituire a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.10.2020; 

2. Depunerea jurământului domnului Mihăilescu Cristian; 

3. Depunerea jurământului domnului Stavăr-Vergea Romeo; 
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință; 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor; 
6. Proiect de hotărâre privind alegerea în funcţia de viceprimar a unui 

consilier local; 
7. Proiect de hotărâre privind alegerea în funcţia de viceprimar a unui 

consilier local; 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului care exercită primul 
calitatea de înlocuitor de drept al primarului; 

9. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor permanente de 
specialitate ale consiliului Local al municipiului Constanţa. 
 



 

D-na Georgiana Gospodaru 
Supun la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei privind ceremonia de 

constituire a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.10.2020. 
Cine este pentru? 
Proiectul a trecut cu 25 de voturi pentru. 

 
D-na Georgiana Gospodaru 

Proiectul nr. 2. Depunerea jurământului domnului Mihăilescu Cristian. 
În urma comunicării încheierii finale din data de 27.10.2020 de către Judecătoria 
Constanța Secția civilă în dosarul nr. 24325/212/2020 având ca obiect al 

dosarului validarea  mandat consilier local, instanța a dispus validarea 
mandatului de consilier local al primului supleant de pe lista Partidului Social 

Democrat, pentru domnul Mihăilescu Cristian.  
Domnul Mihăilescu Cristian a adus la cunoștință faptul că nu poate participa în 
cadrul acestei ședințe ordinare deoarece are o problemă de sănătate, a prezentat 

buletinul medical așa că îl voi invita să depună jurământul online.  
Se trece la proiectul nr. 3 și se va reveni ulterior la punctul nr. 2.  

 
D-na Georgiana Gospodaru 

Proiectul nr. 3. Depunerea jurământului domnului Stavăr-Vergea Romeo. 
În urma comunicării încheierii finale din data de 27.10.2020 de către Judecătoria 
Constanța Secția civilă privind dosarul nr. 23362/212/2020 având ca obiect al 

dosarului validarea  mandat consilier local, instanța a dispus validarea 
mandatului de consilier local ales de pe lista USR PLUS pentru domnul Stavăr 

Vergea Romeo. Îl invit pe domnul Stavăr pentru depunerea jurământului.  

Dl. Stavăr Vergea Romeo 
Subsemnatul Stavăr Vergea Romeo consilier în cadrul Consiliului local al 
municipiului Constanța 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 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.” 

D-na Georgiana Gospodaru 

Punctul nr. 4: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 
ședință. 
Se desemnează un lider de partid care să facă propunerea pentru președintele de 

ședință.  
Din partea PNL va fi dl. Stere Hira. 

Din partea USR PLUS va fi d-na Mirela Garip. 
Din partea PSD va fi dl. Răsăuțeanu Costin Ioan. 
Supunem la vot proiectul nr. 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

25 de voturi pentru. 
 

D-na Georgiana Gospodaru 
Domnul Mihăilescu Cristian vă rugăm să depuneți jurământul. 
 

Dl. Cristian Mihăilescu 
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 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-mi ajute Dumnezeu!” 
 

Dl. Hira Stere ia cuvântul și adresează câteva cuvinte de mulțumire Consiliului 
local si domnului primar Vergil Chițac. 
 

Dl. Hira Stere 
Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de 

numărare a voturilor. Se fac propuneri.  
 
PSD propune pe dl. Cristian Tincu. 

Alianța USR PLUS propune pe dl. Mihai Ochiuleț și d-na Mirela Garip. 
PNL propune pe d-na Mihaela Andrei și pe dl. Avătavului Costin Valeriu. 

 
Dl. Hira Stere 
Supun la vot propunerile pentru comisia de numărare a voturilor în ordinea în 

care s-au facut. 
Dl. Cristian Tincu – 1 abținere și 25 de voturi pentru; 

Dl. Mihai Ochiuleț – 26 de voturi pentru; 
D-na Mirela Garip – 26 de voturi pentru; 

D-na Andrei Mihaela – 26 de voturi pentru; 
Dl. Avătavului Costin Valeriu – 26 de voturi pentru. 
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru. 

 
Dl. Hira Stere 

Proiect de hotărâre privind alegerea în funcţia de viceprimar a unui 
consilier local.  
PNL propune pe dl. Rusu Ionuț.  

 
S-a conectat online si d-na Irinela Nicolae. Sunt 27 de consilieri prezenți. 

 
Dl. Hira Stere 
Comisia de numărare a voturilor mi-a predat procesul-verbal. Rezultatul votului 

este următorul: 
Dl. Ionut Rusu – 19 voturi pentru, 8 voturi împotrivă și 0 anulate. 

Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea în funcţia de viceprimar a 
unui consilier local.  
19 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. 

 
Dl. Rusu Ionuț – viceprimarul ales al municipiului Constanța ia cuvântul și 

adresează câteva cuvinte de mulțumire. 
 
Dl. Hira Stere 

Proiect de hotărâre privind alegerea în funcţia de viceprimar a unui 
consilier local. Propuneri. 

Alianța USR PLUS propune în funcția de viceprimar pe dl. Cocargeanu Florin 
Daniel. 
 

Dl. Hira Stere 
Comisia de numărare a voturilor mi-a predat procesul-verbal. Rezultatul votului 

este următorul: 
19 voturi pentru, 8 voturi împotrivă. 



Supun la vot proiectul de hotărâre privind alegerea în funcţia de viceprimar a 

unui consilier local.  
19 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. 

 
Dl. Florin Daniel Cocargeanu ia cuvântul și adresează câteva cuvinte. 
 

Dl. Hira Stere 
Proiectul nr. 8: Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului 

care exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului. 
Rezultatul votului: 
Dl. Ionut Rusu – 19 voturi pentru, 8 voturi împotrivă 

Dl. Daniel Florin Cocargeanu – 2 voturi pentru, 25 de voturi împotrivă 
 

Ca urmare a numării voturilor se desemnează ca viceprimar care va exercita 
primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului domnul Ionuț Rusu. Supun la 
vot proiectul de hotărâre în integralitate. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 
Proiectul de hotărâre trece cu 19 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. 

 
Dl. Hira Stere 

Proiectul nr. 9: Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiilor 
permanente de specialitate ale consiliului Local al municipiului 
Constanţa. 

Îi rog pe liderii de grup să facă propuneri pentru comisiile de specialitate.  
Comisia nr. 1 - comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și 

administrarea domeniului public și privat al municipiului Constanța. 
Propuneri:  
PSD propune pe dl. Șerbănescu Marian-Octavian. 

Alianța USR PLUS  propune pe Caragheorghe Dumitru 
PNL propune pe dl. Popa Teodor, dl. Rusu Ionuț și dl. Hira Stere. 

Rezultatul votului este următorul: 
Dl. Caragheorghe Dumitru – 27 de voturi pentru; 
Dl. Popa Teodor – 26 voturi pentru, 1 vot împotrivă; 

Dl. Rusu Ionuț – 26 de voturi pentru, 1 vot împotrivă; 
Dl. Hira Stere – 26 de voturi pentru, 1 vot împotrivă; 

Dl. Șerbănescu Marian-Octavian – 18 voturi pentru, 9 voturi împotrivă. 
 
Comisia nr. 2 - de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor 

publice, protecţia mediului înconjurător, conservare monumentelor istorice şi de 
arhitectură. 

PSD propune pe dl. Răsăuțeanu Costin-Ioan 
Alianța USR PLUS propune pe d-na Popescu Cristiana și dl. Iacob Cătălin. 
PNL propune pe dl. Tatu Daniel și d-na Andrei Mihaela. 

Rezultatul votului este următorul: 
Dl. Tatu Daniel-Gigi - 27 de voturi pentru; 

D-na Popescu Cristiana - 27 de voturi pentru; 
D-na Andrei Mihaela - 27 de voturi pentru; 
Dl. Iacob Florin-Cătălin - 27 de voturi pentru; 

Dl. Răsăuțeanu Costin-Ioan – 18 voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 2 anulate. 
 

Comisia nr. 3 - pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement 
PSD propune pe d-na Dobre Claudia și dl. Mihăilescu Cristian. 



Alianța USR PLUS propune pe dl. Călin Iulian și d-na Badea Cerasela. 

PNL propune pe dl. Omocea Cristian, dl. Hira Stere și dl. Nazîru Alexandru. 
 

Rezultatul votului este următorul: 
Dl. Călin Iulian - 27 de voturi pentru; 
Dl. Omocea Cristian - 27 de voturi pentru; 

Dl. Hira Stere - 27 de voturi pentru; 
Dl. Nazîru Alexandru-Marian - 27 de voturi pentru; 

D-na Badea Aura-Cerasela - 27 de voturi pentru; 
D-na Dobre Claudia – 21 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri. 
Dl. Mihăilescu Cristian - 21 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 abțineri. 

 

Comisia nr. 4 - pentru activităţi ştiinţifice, învăţǎmânt, sǎnǎtate, culturǎ, sport, 
culte şi protecţie socialǎ 

PSD propune pe d-na Irinela Nicolae și dl. Liviu Merdinian. 

Alianța USR PLUS Garip Mirela și Stavăr Romeo. 
PNL propune pe Câmpeanu Adriana Teodora.   
 
Rezultatul votului este următorul: 

D-na Câmpeanu Adriana Teodora - 27 de voturi pentru; 
D-na Garip Mirela - 27 de voturi pentru; 
Dl. Stavăr-Vergea Romeo - 27 de voturi pentru; 

D-na Nicolae Irinela – 21 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 anulate; 
Dl. Merdinian Liviu - 21 de voturi pentru, 4 voturi împotrivă și 2 anulate; 
 

Comisia nr. 5 - pentru administraţie publică, juridicǎ, apǎrarea ordinii publice, 

respectarea drepturilor şi libertǎţilor cetǎţeanului 

PSD propune pe dl. Dede Perodin și dl. Tincu Cristian. 

Alianța USR PLUS propune pe dl. Ochiuleț Mihai și dl. Cocargeanu Florin. 
PNL propune pe dl. Avătavului Costin Valeriu și dl. Nazîru Alexandru, d-na 

Arghirescu Adriana. 
Rezultatul votului este următorul: 
D-na Adriana Arghirescu - 27 de voturi pentru; 

Dl. Ochiuleț Mihai - 26 de voturi pentru, 1 vot împotrivă; 
Dl. Avătavului Costin Valeriu – 27 de voturi pentru; 

Dl. Nazîru Alexandru-Marian - 27 de voturi pentru; 
Dl. Cocargeanu Florin-Daniel- 26 de voturi pentru, 1 vot împotrivă; 
Dl. Dede Perodin – 24 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 1 anulat ; 

Dl. Tincu Cristian – 23 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 1 anulat. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiilor permanente 

de specialitate ale consiliului Local al municipiului Constanţa.  Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri?  
27 de voturi pentru. Proiectul a fost aprobat, drept legal au fost constituite 

comisiile de specialitate ale Consiliului local. Având în vedere că a fost o ședință 
cu o ordine de zi onorantă, vă mulțumesc foarte mult pentru participare! Declar 

ședința închisă!  
 
 

Președinte ședință,                                                   Secretar general delegat, 
    Hira Stere                                                               Georgiana Gospodaru 

 


