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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, 15.12.2020 ora 1300, în şedinţa extraordinară a 

Consiliului local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 
4921/14.12.2020. 
 La ședință participă: 27 de consilieri, din 27 de consilieri în funcție, dl. primar 

Vergil Chițac și d-na secretar general 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 – secretar general  

27 de consilieri prezenți. Ședința este statutară. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
S-a convocat o ședință extraordinară cu următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020; 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor 

aferente semestrului I al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat; 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local al energiei termice 

furnizată în S.A.C.E.T de către R.A.D.E.T. Constanța începând cu 
01.01.2021 în municipiul Constanța; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al 

energiei termice furnizată în S.A.C.E.T de către R.A.D.E.T. Constanța și a 
subvenției unitare acordate consumatorilor casnici racordați la rețeaua de 

transport sau la rețeaua de distribuție, pentru perioada 01.01.2021 – 
31.03.2021 în municipiul Constanța. 

 

Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  

27 de voturi pentru ordinea de zi.  

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Primul proiect de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local pe anul 2020. 

Domnul primar Vergil Chițac adresează câteva cuvinte consilierilor locali cu privire 
la acest proiect de hotărâre. 



Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu – consilier local propune un amendament la acest 

proiect de hotărâre: stabilirea prețului Gcal la 200 lei nu 250 lei cum e în prezent 
(suplimentare buget), iar în legătură cu bursele : bursele de studiu 200 lei, bursele 

de performanță 500 lei, bursele de ajutor social 350 lei, bursele de merit 250 lei.  

Din partea Asociației Elevilor din Constanța d-ra Andreea-Sabina Spătariu intervine 
la acest proiect de hotărâre și adresează câteva cuvinte aleșilor locali. 

Din partea Consiliului județean al elevilor Constanța, dl. Silviu Morcan își exprimă 

părerea despre acest proiect de hotărâre. 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Supunem la vot amendamentul dl. Răsăuțeanu. Cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
8 voturi pentru, 18 voturi împotrivă și 1 abținere. 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
A fost respins amendamentul dl. Răsăuțeanu. Trecem la votul proiectului nr. 1. 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  

19 voturi pentru și 8 voturi împotrivă.  

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiect adoptat. Proiectul nr. 2: Proiect de hotărâre pentru aprobarea 

numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 
2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.  

Dl. primar Vergil Chițac adresează câteva cuvinte. 

D-na Mirela Garip – consilier local intervine si propune un amendament din partea 

USR PLUS : menținerea structurii actuale de burse pentru toate cele 4 categorii de 
burse, cu propunere de reducere a burselor de performanță cu 50%. 

Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu – consilier local propune un amendament din partea 

PSD la acest proiect de hotărâre : cuantumul bursei de merit – 100 lei, bursa de 
studiu – 250 lei, bursa de ajutor social – 350 lei, bursa de performanță – 500 lei. 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Votăm amendamentul alianței USR PLUS. 
 
D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  

9 voturi pentru, 9 împotrivă și 9 abțineri.  

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Amendamentul USR nu a fost aprobat. Trecem la amendamentul grupului PSD.  

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  

8 voturi pentru, 15 voturi împotrivă, 4 abțineri. 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Amendamentul grupului PSD nu a fost aprobat. Votăm proiectul nr. 2. 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general 

9 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 14 abțineri. 
 
 



Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 3: Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local al 
energiei termice furnizată în S.A.C.E.T de către R.A.D.E.T. Constanța 

începând cu 01.01.2021 în municipiul Constanța. 

Dl. primar Vergil Chițac adresează câteva cuvinte. 

Se votează. 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
27 de voturi pentru. 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Proiectul nr. 4: Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru 
populație al energiei termice furnizată în S.A.C.E.T de către R.A.D.E.T. 

Constanța și a subvenției unitare acordate consumatorilor casnici 
racordați la rețeaua de transport sau la rețeaua de distribuție, pentru 
perioada 01.01.2021 – 31.03.2021 în municipiul Constanța. 

Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu – consilier local propune un amendament: prețul Gcal 

să scadă de la 250 lei la 200 lei. 

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general  
8 voturi pentru și 19 voturi împotrivă. Amendamentul nu a trecut. 

Dl. Hira Stere – președinte de ședință 

Votăm proiectul de hotărâre nr. 4.  

D-na Georgiana Gospodaru – secretar general 
19 voturi pentru și 6 voturi împotrivă. 

 
Dl. Hira Stere – președinte de ședință 
Proiect aprobat. Declar ședința închisă.  

 
 

Președinte ședință,                                                         Secretar general, 
    Hira Stere                                                               Georgiana Gospodaru 

 


