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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, 31.01.2022, în şedinţa ordinară a Consiliului local 
al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 368/25.01.2022 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, invitați. Ședința este 
condusă de domnul consilier Mihai Ochiuleț ales președinte de ședință prin HCL nr. 
494/2021. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
(se face prezența, sunt prezenți 27 de consilieri locali) 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

Sunt prezenți 27 de consilieri, avem cvorum. Supun la vot proiectul ordinii 
de zi.  
Dl. Dumitru Caragheorghe 

Domnule președinte, o scurtă intervenție. Aș fi vrut să fac un apel și în 
același timp să se consemneze în procesul verbal faptul că de la ședința onorifică 
de învestire de la sfârșitul anului 2020 și până în prezent nu ne-am văzut în format 
fizic, deși acest lucru s-ar fi putut întâmpla în anumite perioade și, pentru că se 
preconizează ca pe finalul lunii februarie această pandemie să intre pe un scenariu 
descendent, propun ca următoarea întâlnire să aibă loc în format fizic și i-aș ruga 
pe liderii de grup să intervină și să își exprime acordul cu o astfel de inițiativă. 
Dl. Ionuț Rusu 

Bună ziua. Aș vrea să revin la momentul respectiv și eu îmi doresc să ne 
revedem cu toții în format fizic, dar aș vrea să nu mă antepronunț și îmi doresc cu 
ardoare că această pandemie să fie trecută. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 

Să fim, așa, în deliciul colegilor de la USR, noi am tot cerut ca ședințele să 
se desfășoare în format fizic. E  o chestiune care, până la urmă, ține de normalitate, 
odată cu revenirea la normalitate. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

Deschidem votul pentru proiectul ordinii de zi. 
Cu 27 de voturi pentru proiectul ordinii de zi a trecut. 
Vom supune la vot ordinea de zi suplimentară. 
Cu 27 de voturi pentru ordinea de zi suplimentară a trecut. 
Avem depus un amendament de către grupul consilierilor locali PNL la 

proiectul numărul 26 și aș vrea să întreb liderii de grup dacă vor să ia cuvântul și 
la ce proiecte vor să se înscrie pentru luări de cuvânt. 
Dl. Ionuț Rusu 



Domnule președinte, dacă îmi permiteți, din partea Partidului Național 
Liberal voi lua cuvântul atunci când este necesar. 
Dl. Dumitru Caragheorghe 

Domnule președinte, la fel, ori de câte ori va fi necesar. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 

La proiectul numărul 26 și ori de câte ori e nevoie. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

Voi începe cu primul proiect de pe ordinea de zi. 
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Constanţa din data de 09.12.2021. 
Cu 27 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

local din data de 09.12.2021 a fost aprobat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Constanţa din data de 21.12.2021; 
Cu 27 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 

local din data de 21.12.2021 a fost aprobat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 

Constanţa din data de 28.12.2021; 
Cu 27 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului local 

din data de 28.12.2021 a fost aprobat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de 
evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale 
ale municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat 
Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

7. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 
418/2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de 
către societatea Termoficare Constanța SRL, în municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

8. Proiect de hotărâre pentru  îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCL 
nr. 419/2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei 
termice furnizată de către societatea Termoficare Constanța SRL și a 
subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021 - 
30.04.2022 în municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 



Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87/2021 pentru aprobarea 

unor facilități fiscale și a Procedurii de anulare a obligațiilor de plată 
accesorii; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

10.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de radiere din Cartea Funciară 
a ipotecii de rang II și a interdicțiilor de înstrăinare, grevare, dezmembrare, 
demolare și închiriere înscrise în favoarea Consiliului local al municipiului 
Constanța ca urmare a încheierii contractelor de garanție  reală imobiliară 
în conformitate cu prevederile HCL nr. 573/2007 privind aprobarea 
subvenției cu 50% a dobânzii la creditele ipotecare pentru achiziționarea 
unei locuințe; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere 
pentru beneficiarii din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice 
Constanța pe anul 2022; 
iniţiator:  primar Vergil Chițac 

Cu 19 voturi pentru și 8 abțineri (Dede Perodin, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu, 
Mihăilescu Cristian, Șerbănescu Marian, Tincu Cristian, Dobre Claudia, Costin-Ioan 
Răsăuțeanu), proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și 
a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care 
frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială 
Constanța pentru anul 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

13.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea 
de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane 
beneficiare din municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

14.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/2016 privind aprobarea 
Programului „RESPECT”; 

          iniţiator: primar Vergil Chițac 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

15.Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea 
asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav 
cu asistent personal” în perioada iulie-decembrie 2021; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

16.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului 
Constanța pentru anul 2022; 



 iniţiator: primar Vergil Chițac 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

17.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 205/2018 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea 
eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, Constanța”; 

          iniţiator: primar Vergil Chițac 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea 
eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie 
Cantemir, Constanța”; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

19.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și 
Telecomunicații, Constanța”; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce 
face obiectul contractului de concesiune nr. 73073/07.06.2002, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 
construire locuință unifamilială, str. Răsuri nr. 62A – 62bis, investitor Șerban 
Marcela; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 
construire imobil P+2E+M – locuințe colective,  cartier Compozitorilor, str. 
Ionel Perlea nr. 3, loturile 39, 85 bis/a și 85 bis/b, investitor Ivanov 
Rezidential SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
teritoriul delimitat de str. Petru Poni, str. Spiru Haret, str. Pompiliu Eliade și 
str. Gheorghe Dumitrescu, inițiator Dumitru Mihaela; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 



24.Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului  
bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

25.Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 63/2013 
privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
La proiectul numărul 26 avem un amendament, voi citi întâi proiectul. 

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a 
dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor incluse în inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
Voi da cuvântul doamnei secretar pentru a citi amendamentul. 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Amendamentul formulat de grupul consilierilor municipali PNL vizează 

modificarea articolului 29 alineat 2. Astfel, articolul va suna în felul următor: „În 
situația în care se constată că dreptul de proprietate asupra construcției aparține 
unui terț, iar construcția a fost legal edificată, Direcția patrimoniu, Serviciul 
patrimoniu notifică proprietarul construcției ca în termen de 30 de zile de la 
comunicare cu confirmare de primire să depună documentele prevăzute la articolul 
17 alineatul 1 litera b),  c), h) și să comunice acordul scris pentru constituirea 
dreptului de superficie” .  Față de forma inițială a articolului, singura modificare este 
aceea că se introduce „de la comunicare cu confirmare de primire”, restul 
articolului rămâne neschimbat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

Domnule Răsăuțeanu, ați cerut cuvântul. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 

Mulțumesc. Domnule președinte, noi aici avem o observație și în același timp 
solicităm să se reanalizeze forma prezentată în acest regulament, deoarece sunt  
câteva chestiuni care țin de legislația în vigoare, care poate din grabă sau, eu știu, 
s-au scăpat aceste aspecte care sunt extrem de importante. Aici, probabil, aparatul 
de specialitate, direcția de specialitate împreună cu inițiatorul trebuia să țină cont 
și de o lege care este în vigoare și anume Legea nr. 87/2020 care vorbește și 
spune foarte clar acolo, negru pe alb, că terenurile aferente construcțiilor edificate 
de către fostele cooperative agricole de producție, asociații economice inter- 
cooperatiste sau alte construcții aflate în proprietate privată, ele au prin această 
Lege 87/2020 facilități și anume de a intra într-o altă formă în proprietatea 
terenului. Deci, cred că poate dintr-o perspectivă economică până la urmă pentru 
că această Lege 87 obligă autoritățile locale să întocmească dosare prin care  
aceste terenuri aferente acestor construcții, și nu numai, vorbește și de locuințe. 
Din păcate, acest regulament vorbește în termeni generali, înțelegem demersul 
instituirii unor astfel de superficii, dar majoritatea acestor cazuri la care se face 
referire, vorbim de construcții care se află în Satul de Vacanță, în Mamaia și nu 
numai și în oraș, proprietari de case care le-au achiziționat pe Legea nr. 112, unde 
s-ar încadra pe această Lege 87 să beneficieze de acest drept de proprietate asupra 
terenului. Deci, sunt anumite aspecte care trebuie să se țină cont de ele pentru că 
dacă vorbim de o taxă de superficie asupra unui teren care deja actualii proprietari 
plătesc impozit, o taxă, deci acel teren este cumva plătit de către proprietarii de 



active, de construcții, asta ar însemna că vrem să îngropăm turismul. Majoritatea 
proprietarilor de active din zona turistică sunt și așa, în această perioadă, și așa 
sezonul e destul de scurt, o luna, două; iar rapoartele de evaluare trebuie să țină 
cont de această perioadă în care aceste construcții produc petru proprietari, produc 
pentru oraș. Deci, sunt niște aspecte destul de neclare și, pe scurt, se bate acest 
regulament se bate cap în cap cu această Lege nr. 87 din 2020. Nu apare nicăieri 
în preambul, nu apare nicio referință la această lege sau excepții, adică, cumva, o 
expunere mai clară, coerentă și corectă a aplicării cadrului legal. Vă mulțumesc. 
Dl. primar Vergil Chițac 

Domnule președinte, dați-mi voie să intervin. Eu împărtășesc îngrijorarea 
domnului Răsăuțeanu, numai că nu e cazul sau nu face obiectul discuției noastre. 
Pentru că noi nu obligăm pe nimeni „să beneficieze” de superficie. Ca să facă cineva 
superficie, trebuie să ceară. Dacă el știe că beneficiază de alte forme, cum spuneți 
dumneavoastră, de Legea nr. 87, se va adresa în conformitate cu Legea nr. 87. 
Noi nu obligăm pe nimeni să beneficieze de această superficie decât dacă cere. El 
trebuie să ceară. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 

Am înțeles. Ideea este în felul următor: am înțeles că sunt anumite solicitări 
pe Legea 87 și nu sunt primite răspunsuri sau să se știe foarte clar care este poziția 
primăriei. Aveți cumva aceste date, informații? 
Dl. primar Vergil Chițac 

Nu am, dar mă informez. Dacă este așa, să vorbesc cu aparatul de 
specialitate, dar asta este o altă discuție. Dacă e așa, ne vom interesa și vom 
merge pe Legea nr. 87, dar nu vreau să le amestecăm. 
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu 

Este foarte important faptul că o situație ca aceasta unde se încalcă niște 
drepturi date de lege. Cu siguranță sunt și situații în care unii ar trebui să își 
plătească anumite obligații,  dar această lege dacă nu se aplică și nu e respectată 
va putea naște o grămadă de situații litigioase și obligații de plată a municipiului 
Constanța, plătite tot de către noi. Cred că ar trebui să prevenim aceste situații și 
să știm foarte clar acest regulament căror situații se adresează. Nu se știe foarte 
clar; exprimați acolo niște termeni generali și ce se întâmplă cu aplicarea Legii 87? 
Dl. primar Vergil Chițac 

În legătură cu aplicarea Legii nr. 87 nu pot să vă dau un răspuns exact. 
Rezum, este vorba de constituirea unor comisii. Ori, din perspectiva asta, noi 
depindem și de alte instituții, de exemplu legea obligă ca să fie un reprezentant al 
ANAF-ului; tot purtăm discuții cu ANAF-ul să ne dea un reprezentant. Câteodată 
nu putem constitui comisiile, legal, care să analizeze. Dar, dați-mi voie să mă 
informez și o să vă răspund. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  

Dacă îmi permiteți să fac o observație. Acest regulament nu vine în 
contradicție cu Legea nr. 87/2020 care a modificat Legea nr. 18/1991 a fondului 
funciar. Modificările vizează terenurile aferente imobilelor cumpărate pe Legea nr. 
112 și vine și modifică articolul 24 alineat 3 din Legea nr. 18/1991. Cererile care 
se formulează în baza Legii nr. 87, ele își urmează altă traiectorie și se analizează 
la nivelul Comisiei locale de fond funciar care analizează dacă sunt îndeplinite sau 
nu condițiile pentru a beneficia de această lege. Eu zic că nu vine în contradicție 
absolut deloc cu Legea nr. 87/2020 care a modificat Legea nr. 18/1991. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

Vă mulțumesc. Vom trece să votăm amendamentul grupului consilierilor 
PNL. 



Avem 23 de voturi pentru, 4 abțineri (Nicolae Irinela, Merdinian Liviu, Tincu 
Cristian, Ioan-Costin Răsăuțeanu), amendamentul a trecut. Acum supun spre 
aprobare proiectul în integralitatea lui. 

Cu 19 voturi pentru și 8 abțineri (Dede Perodin, Nicolae Irinela, Merdinian 
Liviu, Mihăilescu Cristian, Șerbănescu Marian, Tincu Cristian, Dobre Claudia, 
Costin-Ioan Răsăuțeanu), proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

27.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 88/2021 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru vânzarea spațiilor 
comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
Dl. Ionuț Rusu 

Domnule președinte, dacă îmi permiteți, din partea grupului PNL propunerea 
este domnul consilier Nicolae Constantin. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

Mai sunt și alte propuneri? Dacă nu mai sunt și alte propuneri, putem trece 
la vot. Cu 26 de voturi pentru, propunerea  a fost aprobată. Supun spre aprobare 
în integralitate proiectul numărul 27. 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării la Brest, Franța, a delegației 
municipiului și Consiliului local Constanța pentru îndeplinirea unei misiuni cu 
caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
Dacă sunt propuneri? Vă rugăm, domnul Rusu. 

Dl. Ionuț Rusu 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, propunerea grupului PNL este 

doamna Mihaela Andrei, doamna consilier Mihaela Andrei. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

(domnul Caragheorghe și domnul Răsăuțeanu nu formulează propneri) 
Mulțumesc frumos, vom trece la vot. 
Cu 27 de voturi atât consilierul local Mihaela Andrei, cât și domnul 

viceprimar Ionuț Rusu au fost mandatați. Supun votului întregul proiect, în 
integralitate. 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a domnului 
consilier local Ateș Casimceali pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter 
temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

30.Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 
administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat 
Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
Propuneri, vă rog, din partea liderilor de grup. 

Dl. Ionuț Rusu 
Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră, noi îl repropunem pe 

domnul Alexandru Timofte.  
(domnul Caragheorghe și domnul Răsăuțeanu nu formulează propuneri) 

Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 



27 de voturi pentru domnul Alexandru Timofte. 
Supunem la vot acum în integralitate proiectul numărul 30. 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat. 

Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
31.Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de 

administrație al societății Termoficare Constanța SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Dl. Ionuț Rusu 
Domnule președinte, cu voia dumneavoastră, noi rămânem pe aceiași 

membri care au fost votați și data trecută, respectiv domnul Popa, domnul 
Gropoșilă și domnul Chirtop. 
Dl. Dumitru Caragheorghe 

Din partea grupului USR avem o modificare: în locul doamnei (...) îl 
desemnăm pe domnul Mihail Bota, un domn cu un profil academic foarte vast în 
Statele Unitele ale Americii, absolvent de Fizică, îl reconfirmăm pe domnul Ion 
Zaifu. 

(domnul Răsăuțeanu nu formulează propuneri) 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință  
Avem rezultatele: 
Gropoșilă Iulian – 23 pentru, 2  împotivă 
Popa Liviu Dorel - 24 pentru, 1  împotivă 
Chirtop Laurențiu - 24 pentru 
Mihail Bota - 21 pentru, 3  împotivă 
Ion Zaifu - 21 pentru, 3  împotivă 
Vă supun acum în totalitate proiectul nr. 31. 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

32.Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 
administrație al societății Confort Urban SRL. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Dl. primar Vergil Chițac 
Domnule președinte, dacă îmi dați voie să fac și eu o propunere, pentru că 

doamna Frigioiu fusese desemnată de primar și, de fapt, noi despre asta vorbim. 
Întâi de toate, vreau să vă spun că aceasta este o numire interimară, cum au fost, 
de fapt, numirile provizorii și la Termoficare ce am discutat anterior, până când 
vom finaliza procedura după OUG 109, de selecție. Propunerea mea este domnul 
inginer Horia Căliminte, este absolvent al Universității Transilvania din Brașov, a 
lucrat foarte mulți ani la Transgaz parcurgând traiectul de la inginer mecanic până 
la director regional, a fost implicat în tot ceea ce înseamnă rețeaua Transgaz în 
Dobrogea, a lucrat inclusiv la montarea conductelor gazoductului BRUA. Este un 
practician în ale ingineriei și șantierelor, în general, cred că de asta are nevoie 
Confort Urban, dar, repet, este o numire provizorie. Aceasta este propunerea mea. 
Mulțumesc. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

(liderii de grup nu formulează propuneri) 
Vă mulțumim, supunem la vot propunerea. 
Pentru domnul Horia Căliminte 16 voturi pentru, 10 împotriva. Acum vom 

vota proiectul în integralitate. 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

Am finalizat ordinea de zi, trecem la ordinea de zi suplimentară, avem un 
singur proiect pe ordinea de zi suplimentară, îi voi da citire: 



1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 193/2015 
privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al 
municipiului Constanța. 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
Cu 27 de voturi pentru, proiectul de pe ordinea de zi suplimentară a trecut. 

Vă mulțumim frumos pentru prezență, ordinea de zi a fost epuizată, să ne vedem 
data viitoare fizic, sper eu. Toate cele bune, la revedere. 
 
 
 
 
  Președinte ședință,     Secretar general, 
 
         Mihai Ochiuleț                  Viorela-Mirabela Călin 
 
 
         
 
 
 
          Întocmit, 
 
         consilier Daniela Schell 
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