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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, 12.03.2022, în şedinţa extraordinară a Consiliului 
local al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 797/11.03.2022 a 
primarului municipiului Constanța. Ședința s-a desfășurat în sala ”Remus Opreanu” 
a Consiliului județean.  
 La ședință participă: 23 de consilieri din 27 de consilieri în funcție, dl primar 
Vergil Chițac, d-na secretar general Viorela-Mirabela Călin. Ședința este condusă 
de dl consilier local Ochiuleț Mihai, ales președinte de ședință prin HCL nr. 
494/2021. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Bună ziua, doamnelor și domnilor, doamnelor și domnilor consilieri, domnule 
primar, declar deschisă ședința extraordinară. Voi da cuvântul doamnei secretar 
pentru a face prezența.  
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Bună ziua și bine ați venit! O să dau citire listei de prezență la ședința extraordinară 
din data de 12.03.2022. Sunt prezenți la ședința de astăzi 23 de consilieri, există 
cvorum. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Mulțumesc! Sunt ceva amendamente pentru cele trei puncte? 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
La proiectul de hotărâre numărul 1 privind înființarea Fundației ”Pontica”, un 
amendament este acela de a înlocui pe dl Dorin Popescu cu d-na Dobre Ioana 
Claudia. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Ok, în regulă, atunci supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru ordinea de zi? 
Unanimitate. 
Voi trece la primul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind 
înființarea Fundației ”Pontica”. Vom avea buletine de vot. Da, doamna 
secretar? 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Da, avem buletinele de vot cu propunerile dl Alin Cezar Vintilă, d-na Dobre Ioana 
Claudia și doamna Tănase Laura. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Avem și o luare de cuvânt.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte, dacă îmi permiteți, să faceți solicitarea de înscrieri la cuvânt 
pentru proiecte. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Da, cine dorește să se înscrie? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Da, la proiectul numărul 1, mai exact la amendament. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  



Am discutat și cu dl primar, noi am venit cu buletin de vot cu cele trei propuneri, 
dacă sunt discuții, putem să modificăm buletinul de vot și după aceea să propunem 
la vot persoanele din consiliul director. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Păi care este amendamentul doamna secretar? Haideți să îl citim. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Amendamentul este acela: înlocuirea domnului Dorin Popescu din calitatea de 
membru din Consiliul director cu doamna Dobre Ioana Claudia. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
În legătură cu amendamentul care a fost introdus și pe ordinea de zi, de fapt s-a 
menționat în cadrul Comisiei numărul 1, vrem să stabilim în mod clar care sunt 
principiile de alegere a membrilor acestui comitet. În cursul zilei de ieri, am fost 
anunțați că pentru membri acestui comitet nu este necesar să fie membri ai 
Consiliului local. Mai mult decât atât, statutul fundației prevede că este apolitică. 
În această idee, atât Alin Vintilă, cât și Laura Tănase, nu sunt membri de partid, 
nu sunt nici consilieri locali, mai mult, nici Dorin Popescu nu este membru de 
partid, și nu era nici consilier local, iar în acest moment înțelegem că intervine un 
amendament prin care un membru al comitetului apolitic este înlocuit cu un 
membru politic din partea unei organizații politice care este și membru al 
Consiliului local și vrem să știm exact care sunt principiile care au dus la această 
modificare de amendament, de ce s-a ajuns la acest lucru față de ce s-a stabilit 
ieri. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Domnule Caragheorghe, domnul Dorin Popescu, din motive personale, și eu regret 
lucrul ăsta, nu mai face parte din Consiliul director. Propunerea a fost a mea, 
pentru doamna Dobre Ioana Claudia. Domnia sa este cadru universitar la 
Universitatea Ovidius, conferențiar, nu îi fac eu acum un laudatio. Dincolo de asta, 
nu văd ce incompatibilitate e, dacă un om politic este într-o fundație. El este într-
o fundație și își face treaba de membru al fundației respective. De ce amestecăm 
noi faptul că dumneaei este om politic, într-adevăr? Adică ce? Un om politic nu 
poate să facă parte dintr-o fundație? Sau ce să înțeleg? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
E apolitică. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Da, dar acolo este în calitate de cetățean și de membru al unei fundații și reprezintă 
interesele și obiectivele fundației respective.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Și nouă de ce ni s-a transmis cu totul altceva? 
Dl Vergil Chițac – primar 
Dar nu știu ce vi s-a transmis dumneavoastră. Dumneavoastră puteți să puneți și 
dumneavoastră un consilier dacă doriți, un om politic, e dreptul dumneavoastră, 
dar să nu amestecăm lucrurile. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Cred că se amestecă lucrurile. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Mai sunt alte luări de cuvânt? Ok, mulțumesc. Atunci vom supune la vot 
amendamentul.  
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
Domnule Caragheorghe, rămâne propunerea făcută de dumneavoastră – doamna 
Tănase? 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Noi avem o problemă cu principiul de alocare a membrilor în comitet. Ni se 
transmite că trebuie să fie apolitic, să nu fie membru în organizație, să nu fie în 
Consiliul local, și ne trezim că un domn care nu este membru al partidului este 
înlocuit cu un consilier local. 
Dl Vergil Chițac – primar 



Singura problemă care poate apărea legat de incompatibilitate este în momentul 
în care domnia sa, doamna Dobre, în Consiliul local, ar vota chestiuni legate de 
aceasta fundație, dar dumneaei se va abține de la vot.  
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Pot apărea elemente de incompatibilitate. 
Dl Vergil Chițac – primar 
Păi și dumneavoastră când sunteți membru în Consiliul de administrație al unei 
școli, de exemplu, și votați bugetul școlii respective, trebuie să vă abțineți. 
Dl Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Ar fi fost mai bine să fie apolitic și să nu fie membru în Consiliul local. Asta este 
ceea ce susținem.  
Dl Vergil Chițac – primar 
Eu cred că doamna Dobre, repet, cadrul universitar marcant la Universitatea 
”Ovidius”, dă un plus de valoare acestei fundații.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Înainte trebuie să votăm acest amendament. La proiectul numărul 1 avem un aviz 
nefavorabil din partea Comisiei 5. La Comisia numărul 1 și 4 au fost avizele 
favorabile. Cine este pentru amendamentul propus de domnul primar Vergil 
Chițac?  
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
15 voturi pentru. Amendamentul a fost adoptat.  
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Acum vom trece la buletinul de vot și vom vota fiecare componență. Vă rog să 
votați. 
Voi da cuvântul doamnei secretar pentru a anunța rezultatele și pentru a face o 
rectificare pentru votul de mai devreme. 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general  
La amendament au fost 14 voturi nu 15. Iar în urma votului exprimat: 
-pentru domnul Alin Cezar Vintilă, 23 de voturi pentru; 
-pentru doamna Dobre Ioana Claudia, 14 voturi pentru, 8 împotrivă și 1 abținere; 
-pentru doamna Tănase Laura Florina, 23 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate. 
Dl Mihai Ochiuleț– președinte de ședință 
Voi supune la vot în integralitate proiectul de hotărâre privind înființarea Fundației 
”Pontica”. Vă rog frumos să votați.  
23 pentru. Este cineva împotrivă sau se abține? 
Mulțumesc! Proiectul a trecut. 
Voi trece la proiectul numărul 2: Proiect de hotărâre privind alocarea cu titlu 
gratuit la chirie a unor locuințe aflate în Campusul „Henri Coandă” pentru 
refugiații din Ucraina. Cine este pentru? Este cineva împotrivă sau se abține? 
23 pentru. Proiectul a trecut. 
Proiectul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea denunțării 
Acordului de Cooperare dintre municipiul Constanța și Sankt-Petersburg 
(Federația Rusă), precum și a Protocolului de Înfrățire între orașele 
Constanța și Novorossiysk (Federația Rusă).  
Cine este pentru? Este cineva împotrivă sau se abține? 
Proiectul a trecut. Vă mulțumesc frumos! 
Declar înschisă ședința extraordinară de astăzi. Vă mulțumesc frumos! 
 
Președinte ședință,                                                          Secretar general, 
 Mihai OCHIULEȚ                                                         Viorela-Mirabela CĂLIN 

 
 

                                                                              Întocmit, 
                                                                            consilier Iulia-Cristina NENU 
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