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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 
     PROCES-VERBAL 
   
 
 
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, 28.02.2022, în şedinţa ordinară a Consiliului local 
al municipiului Constanţa convocată prin Dispoziția nr. 600/22.02.2022 a 
primarului municipiului Constanța. Ședința se desfășoară prin mijloace electronice, 
pe o platformă online de videoconferință. 

  
 La ședință participă:  26 de consilieri (Andrei Mihaela, Arghirescu 

Adriana, Avătavului Costin-Valeriu, Badea Aura–Cerasela, Caragheorghe Dumitru, 
Casimceali Ateș, Călin Iulian, Cocargeanu Florin-Daniel, Constantin Nicolae, Dede 
Perodin, Dobre Ioana–Claudia, Garip Mirela, Iacob Florin-Cătălin, Merdinian Liviu, 
Mihăilescu Cristian, Nazîru Alexandru-Marian, Nicolae Irinela, Ochiuleț Mihai, 
Omocea Cristian, Popa Teodor, Popescu Cristiana, Rusu Ionuț, Stavăr-Vergea 
Romeo, Șerbănescu Marian-Octavian, Tatu Daniel-Gigi, Tincu Cristian) din 27 de 
consilieri în funcție,   dl. primar Vergil Chițac și d-na secretar general Viorela-
Mirabela Călin. Ședința este condusă de domnul consilier Mihai Ochiuleț numit 
președinte de ședință prin HCL nr. 494/2021.  

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, domnule primar! Declar 
deschisă ședința ordinară a Consiliului local Constanța din 28 februarie 2022.  
        Înainte de a da cuvântul doamnei secretar pentru a face prezența, o să îl 
rog pe domnul primar dacă poate să ne dea pe scurt câteva detalii despre 
acțiunile întreprinse de municipalitatea noastră și cu cine putem lua legătura 
pentru a ajuta în actualul context. 

 
Dl. Vergil Chițac – primar 

Stimați consilieri, dragi colegi în weekendul acesta noi am activat Comisia de 
apărare al cărei președinte este domnul viceprimar Ionuț Rusu și sigur că ne luăm 
măsurile interne în cazul puțin probabil că acest conflict poate escalada și veni 
spre noi. 

Dar în primul rând ne-a interesat partea de ajutor pe care o putem acorda 
Ucrainei.  
Am fost sesizat prin intermediul domnului viceprimar cu două emailuri pe care 

le-am primit de la Odesa, oraș înfrățit, cum știți, care cereau ajutoare în special 
militare, am redirecționat emailurile către ministrul apărării și primul ministru care 
le-au recepționat și mi-au și răspuns că au în vedere și în următoarea tranșă se 
vor ocupa de materialele pe care le-au cerut. 

În principal este vorba de materiale militare, veste antiglonț și căști, vorbim 
de Odesa. 
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Dincolo de asta este vorba de măsurile umanitare, ne-am organizat, așa cum știți 
la Pavilionul expozițional și cu ajutorul colegilor de la Direcția generală de asistență 
socială, sortăm tot felul de bunuri de strictă necesitate sau de necesitate ce pot fi 
livrate către oamenii care sunt în nevoi și în special oamenii care vin pe relația 
Tulcea, Isaccea deci cei care sunt mai aproape de noi. 

Detalii organizatorice vă poate oferi domnul viceprimar Rusu. 
Știu că în momentul de față este în derulare această activitate, suntem bine 

organizați, s-au strâns destule materiale, urmează să vedem cum facem cu 
transportul. 

Dau cuvântul domnului viceprimar Rusu.  
 

Dl. Ionuț Rusu – consilier local 
Mulțumesc frumos! 
Domnule primar, dragi colegi! 
Așa cum a subliniat și domnul primar astăzi este practic prima zi în care colegii 

noștri de la ISU, care coordonează pe plan regional această activitate din care 
facem și noi parte, au încărcat prima mașină de la Centrul expozițional unde s-au 
strâns diferite obiecte și aici mă refer la hrană neperisabilă, îmbrăcăminte groasă, 
pături și apă. 

Primul transport a plecat în această dimineață dar liniile cu cele două numere 
de telefon sunt la dispoziția constănțenilor și un număr al Direcției de asistență 
socială unde toată lumea poate să afle locația, orar și ce anume pot aduce în ajutor 
pentru prietenii și vecinii nostri ucrainieni, iar al doilea număr de telefon este la 
dispoziția celor care pot oferi spații de cazare în cazul în care va crește numărul de 
refugiați. 

Același număr de telefon este pus și la dispoziția celor care sunt în nevoie și 
au nevoie să fie ghidați. 

Toate aceste date sunt centralizate și înaintate către centrul regional astfel 
încât toate informațiile să fie făcute unitar. 

Centrul de colectare funcționează de la 8 la 10 seara în fiecare zi inclusiv 
Duminica și îi așteptăm pe cei care vor să ajute, colegii noștri de la Centru 
expozițional sunt în stand by și oferă tot suportul necesar celor care au nevoie. 

Vă mulțumesc frumos! 
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc domnule viceprimar, domnule primar! 
Voi da cuvântul doamnei secretar pentru a face prezența. 

 
 D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Bună ziua! O să dau citire listei de prezență pentru ședința ordinară a 
Consiliului local Constanța din data de 28.02.2022. (se face prezența, sunt 
prezenți 26 de consilieri).  
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

Avem 26 de consilieri prezenți, avem cvorum. Supunem la vot proiectul 
ordinii de zi.  

Din câte am înțeles amendamente nu sunt, avem o luare de cuvânt la 
punctul numărul 4. 

Dl. Vergil Chițac – primar 
Domnule președinte am eu o luare de cuvânt la punctul 33. 
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  Dl. Ionuț Rusu – consilier local 
Domnule președinte eu voi interveni ori de câte ori este nevoie. 
 
Dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Domnule președinte grupul USR va lua cuvântul la proiectul cu Transevren 

și la proiectul cu privire la acordarea calității de cetățean de onoare. 
 

  Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Ține cineva locul domnului Răsăuțeanu? 
 
 Dl. Dede Perodin 

Da eu îi țin locul. PSD-ul nu are intervenții. 
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Am înțeles! Vă mulțumesc mult! 
 
Supunem la vot proiectul ordinii de zi. 
26 de voturi pentru. 
Vă mulțumesc! 
 
Vă supun votului și proiectul ordinii de zi suplimentare. 
26 de voturi pentru. 
 
 Vom începe cu primul punct de pe ordinea de zi. 

Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a 
Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 19.01.2022. 
 Vă rog frumos să votați! 

26 de voturi pentru.  
 

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 
local al municipiului Constanţa din data de 31.01.2022; 
Vă rog frumos să votați! 

24 de voturi pentru și 2 abțineri.(Marian Șerbănescu ți Cristian Tincu) 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 

358/29.10.2021 pentru    aprobarea numărului și cuantumului 
burselor aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru 
elevii din învățământul preuniversitar de stat 
initiator:primar Vergil Chițac 
Vă rog frumos să votați! 

25 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 

 Avem o luare de cuvânt. 
 Domnișoara Ariana Dudună, dacă ne aude, dacă s-a conectat. 

D-ra Ariana Dudună – președinte Asociația Elevilor din Constanța 
În proiectul de hotărâre se propune acordarea unui număr de 9533 

de burse de merit în ciuda faptului că la începutul acestui an școlar prin HCL 
nr. 358/2021 a fost prevăzută deja acordarea la nivelul semestrului I al 
anului școlar a 12766 de burse de merit.  
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În acest sens aproximativ 3000 de elevi vor rămâne fără bursa de 
merit de care beneficiau. Doresc să punctez faptul că atât prin Ordinul 
ministrului educației nr. 5576/2011 precum și prin noul Ordin adoptat nr. 
5870/2021 la nivelul articolului nr. 8 al ambelor ordine de ministru este 
precizat faptul că bursele se acordă în funcție de media generală anuală, pe 
anul școlar, nu pe semestru. 

În acest sens dacă la nivelul primului semestru prin HCL nr. 358/2021, 
Consiliul local al municipiului Constanța a stabilit faptul că 12766 vor 
beneficia de burse de merit în acest an școlar, având în vedere că bursele 
se stabilesc în funcție de media generală anuală care nu se modifică, acest 
număr nu ar trebui să scadă cu 3000 de burse doar în situații particulare, 
de exemplu aplicarea sancțiunii de retragere a bursei, deci să scadă cu un 
număr foarte mic și să crească din semestrul al doilea, întrucât în mod 
excepțional se inroduc bursele elevilor din clasa a cincea și a noua, care nu 
beneficiază în semestrul I ci doar în semestrul II pe baza mediei din 
semestrul I. 

Dorim să punctăm faptul că acest proiect de hotărâre este complet 
ilegal că taie bursele a peste 3000 de elevi și că bursele trebuie să crească 
nu să scadă. 

Noi apreciem că toți elevii care au beneficiat în semestrul I trebuie să 
beneficieze și în trimestrul II, acest lucru este stabilit prin dispozițiile legale. 

Având în vedere nelegalitatea actului vă solicităm să votați împotriva 
acestui proiect ilegal și în contextul în care acest proiect va fi votat AEC nu 
va ezita să demareze acțiuni juridice. 

 
    Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
  Vă mulțumesc! 
  Dorește cineva să ia cuvântul în această problemă din aparatul 

Primăriei sau domnul primar în calitate de inițiator? 
 

  Dl. Vergil Chițac – primar 
  D-na Dobre. 
 

 D-na Dobre Oana – șef Serviciu financiar-buget din cadrul Primăriei    
municipiului Constanța 

Bună ziua!  
Proiectul de hotărâre este întocmit datorită solicitărilor unităților de 

învățământ pentru revizuirea burselor pe semestrul II. 
Așa cum scrie și în art. 3 din Ordinul 5870, unitățile de învățământ 

duc la îndeplinire prevederile prezentului Ordin. Au făcut solicitări chiar 
solicitările lor, de exemplu am în față pe cea a Colegiului Național Pedagogic 
„Constantin Brătescu” Constanța, în care scrie: „Prin prezenta vă informăm 
că în semestrul II al anului școlar 2021-2022  la Colegiului Național 
Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța sunt identificați un număr de 
687 beneficiari de burse conform Ordinului 5870/22.12.2021 și le spune pe 
categorii și semnează secretar, contabilul șef și directorul unității și noi în 
hotărârea de consiliu de fiecare dată spunem că întreaga răspundere așa 
cum spune și Ordinul, cum a spus și cel din 2011, cum spune și cel din 2021, 
întreaga răspundere este a unităților de învățământ. 

Bursele ei le solicită, le aprobă în consiliile lor de administrației și noi 
le aprobăm prin hotărâre de consiliu la solicitarea lor și ei de fiecare dată 
vin și revizuiesc bursele la semestru. 
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Cred că Asociația elevilor trebuie să se adreseze fiecărei unități de 
învățământ, să le solicite cum au aprobat aceste burse, cum s-au solicitat, 
care au fost criteriile și cred că răspunsul va veni din partea fiecărei unități 
de învățământ. 
 

Dl. Vergil Chițac – primar 
Domnișoara Dudună dumneavoastră ați avut aseară cu mine o discuție 

pe whatsapp în care v-am spus că noi nu facem altceva decât să centralizăm 
propunerile pe care le primim de la școli sub semnătura directorilor și a 
tuturor factorilor de decizie. 

În contextul ăsta nu știu de ce mai insistați și nu vă duceți acolo unde 
este cauza dacă veți considera că este o cauză. 

Țineți neapărat așa să vă faceți remarcați? 
 

D-ra Ariana Dudună – președinte Asociația Elevilor din Constanța 
Cu tot respectul domnule primar, considerăm că este evident faptul că 

numărul de burse de pe un semestru pe altul nu poate fi mai mic, în acest 
sens ar trebui să fie constatat că într-adevăr datele transmise de unitățile 
de învățământ nu sunt cele reale. 

  
Dl. Vergil Chițac – primar 

 Nu putem noi să constatăm lucrul acesta domnișoară, noi primim niște 
acte oficiale semnate de directorii instituțiilor de învățământ. 

 Repet, nu facem altceva decât să le centralizăm, să le însumăm, să 
facem calcule și să dăm banii. 

 Nu ne putem substitui directorilor care au întreaga responsabilitate 
pentru toate aceste chestiuni, numărul de burse, categoria lor ș.a.m.d. 
 

D-na Dobre Oana – șef Serviciu financiar-buget din cadrul Primăriei    
municipiului Constanța 

Intervin. 
Chiar la finalul solicitărilor se menționează: „Ne asumăm întreaga 

răspundere pentru corectitudinea datelor privind beneficiarii din unitatea 
noastră școlară și semnează secretar, contabil și director de unitate.” Deci 
își asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea datelor privind 
beneficiarii.  

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 

  Vă mulțumesc mult tuturor! 
 

  Voi da citire proiectului: Proiect de hotărâre pentru aprobarea 
numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului 
școlar 2021-2022 pentru elevii din învățământul preuniversitar de 
stat; initiator:primar Vergil Chițac 

  Vă rog să votați! 
  Cu 25 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 5: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al 
Societății Termoficare Constanța SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
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Vă rog să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 

  Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 6: Proiect de hotărâre 
pentru modificarea HCL nr. 49/2021 privind aprobarea Contractului 
de delegare a  gestiunii serviciului public de alimentare cu energie 
termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente, prin 
atribuire directă către Societatea Termoficare Constanța SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 7: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Confort 
Urban SRL pe anul 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 

  Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 8: Proiect de hotărâre 
pentru modificarea HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii 
serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate 
către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse 
regulate în municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog să votați! 
Cu 25 de voturi pentru și o abținere, proiectul a trecut.(Aura-Cerasela 

Badea) 
 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 9: Proiect de hotărâre 
pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  Regiei 
Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, pe 
anul 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

Vă rog să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 10: Proiect de hotărâre 
privind actualizarea listei de priorități în repartizarea locuințelor 
pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, 
situate pe raza municipiului Constanța. 

    iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

Vă rog să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
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 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 11: Proiect de hotărâre 
privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, construite prin 
programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza municipiului 
Constanța. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

 Vă rog să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 12: Proiect de hotărâre 

pentru completarea H.C.L. nr. 125/2012 privind aprobarea sediului 
social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome „Exploatarea 
Domeniului Public şi Privat” Constanţa. 

            iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

Vă rog să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 13: Proiect de hotărâre 

pentru modificarea pct. 9 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 11/2007 
privind aprobarea închirierii unor spații aferente cluburilor pentru 
persoane vârstnice; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 14: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea unor măsuri referitoare la Cantina de ajutor 
social Constanța din municipiul Constanța; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 15: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire 
locuință S+P+2E cu spațiu comercial la parter, str. IG Duca nr. 30B, 
investitor Rida Gheorghe; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 16: Proiect de hotărâre 

pentru prelungirea valabilității HCL nr. 27/31.01.2019 privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. 
Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator 
SC Transevren SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 
 Aici avem luări de cuvânt. 
 Domnul Caragheorghe? 
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Dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Vă mulțumesc domnule președinte! 
O voi lăsa pe colega mea Cristiana Popescu să intervină. 

D-na Cristiana Popescu – consilier local 
Vă mulțumesc și eu!  
Aș dori să dau citire art. 28 alin. 3 să vedem în ce condiții se pot 

prelungi documentațiile de urbanism și fac referire la art. 88 din Normele 
metodologice de implementare ale Legii nr. 350/2001 mai exact Ordinul 
233/2016. 

Alin. 3 spune așa: „pentru planurile urbanistice aflate în termenul de 
valabilitate stabilit prin hotărârea de aprobare a acestora, valabilitatea poate 
fi prelungită tot prin hotărâre de consiliu local pe baza analizei de 
specialitate dacă se mențin reglementările urbanistice prevăzute și dacă 
acestea nu contravin alte reglementări conexe sau alte acte normative 
apărute ulterior. 

Prin urmare nu discutăm despre un drept de prelungire din oficiu, prin 
urmare ne așteptam să vedem analiza aceasta de specialitate, nu ne-a fost 
prezentată,  în raportul domnului arhitect șef se menționează faptul că 
beneficiarul a făcut cerere de prelungire, nu s-a emis un certificat de 
urbanism și practic supune votului prelungirea acestei documentații de 
urbanism. 

În plus față de această analiză lipsă, trebuie să vă aduc la cunoștință 
că hotărârea Consiliului județean referitoare la spațiile verzi nr. 152/2013 a 
fost suspendată de domnul prefect pentru că s-au regăsit o serie de nereguli 
acolo. 

În plus nu există nicio referire în această documentație de urbanism 
care se supune astăzi votului pentru prelungire, referitoare la Valurile de 
pământ, Valul mic de pământ, înregistrat pe lista monumentelor istorice ca 
fiind monument, în plus imaginați-vă că vorbim de o documentație de 
urbanism ce permite construirea de P+30 de etaje pe strada Cumpenei pe 
de o parte iar pe partea cealaltă de stradă vom avea case P+1. 

Mai mult de atât există o altă documentație de urbanism ce urmează 
să fie supusă votului ceva mai încolo pe ordinea de zi suplimentară care 
propune locuințe colective P+6 etaje, P+8 etaje, imaginați-vă care este 
discrepanța între aceste reglementări și ce ar urma să se construiască de 
acum încolo. 

Vă mulțumesc! 

Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
  Vă mulțumim și noi! 
  Mai sunt și alte intervenții? 
 
  Dl. Costin-Valeriu Avătavului – consilier local 

Dacă doamna secretar are de făcut vreo referire cu privire la ce a spus 
colega. 

Dl. Vergil Chițac – primar 
Eu nu cred că secretarul trebuie să intervină. 
Eu pot să vă spun așa, e vorba de direcțiile din primărie care chiar 

sunt direcții de specialitate. 
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Sigur că eu am ascultat cu mare atenție luarea de poziție a doamnei 
consilier și când dumneavoastră spuneți doamna consilier imaginați-vă că 
puteți să aveți dreptate și eu vă dau dreptate dar eu sunt un neofit în 
problema asta. 

Din moment ce arhitectul șef a ajuns la concluzia că prelungirea 
acestui PUZ nu încalcă prevederile legale nici din punct de vedere al 
indicatorilor urbanistici pentru că am înțeles că nu s-a schimbat nimic în 
zona respectivă și nici din punct de vedere al oportunității din perspectiva 
lui ca arhitect, eu nu mă pot substitui și nici nu pot face altceva decât să vin 
în fața dumneavoastră să vă propun acest lucru. 

Dumneavoastră Consiliul local rămâne să votați pe chestiuni de 
oportunitate politică sau cum considerați dumneavoastră. 

Dacă și secretarul general dorește să intervină, dar bănuiesc, ca să 
ajungă această propunere, proiect de hotărâre a Consiliului local, a fost 
scanată de legalitate de secretarul general. 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumim mult! 
Vă rog să votați! 
Cu 17 voturi pentru, 9 împotrivă, proiectul a trecut.(Florin-Cătălin 

Iacob, Călin Iulian, Mihai Ochiuleț, Cristiana Popescu, Romeo Stavăr-
Vergea, Dumitru Caragheorghe, Florin-Daniel Cocargeanu, Mirela Garip, 
Aura-Cerasela Badea) 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 17: „Proiect de hotărâre 
pentru încetarea valabilității HCL nr. 96/2004 privind aprobarea 
Planului Urbanistic de Detaliu-extindere și realizare spațiu 
comercial, bd. Mamaia nr. 51, teren în suprafață de 174 mp, 
proprietate Radu Gheorghe și HCL nr. 572/2005 privind modificarea 
HCL nr. 96/2004;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 18: „Proiect de 

hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 19: „Proiect de 
hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 
447/2021 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând 
loc de veci în proprietatea domnului Cristian Daniel Mircea în baza 
Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției 
Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească 
anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta 
muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 
1977, cu modificările și completările ulterioare;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 
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Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 20: „Proiect de 
hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat din municipiul 
Constanța;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
 
Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 21: „Proiect de 
hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al 
municipiului Constanța, situate pe Bd. Aurel Vlaicu, zona Dacia 
Service, în vederea înscrierii în Cartea funciară;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
 
Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 22: „Proiect de 
hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al 
municipiului Constanța, situate pe Aleea Daliei bl. L126, L127, L128 
în vederea înscrierii în Cartea funciară;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 23: „Proiect de 

hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al 
municipiului Constanța, situate în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 4C – lot 
1 și lot 2, în vederea înscrierii în Cartea funciară;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 24: „Proiect de 
hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul 
Constanța,  Bd. Aurel Vlaicu nr. 254, în vederea înscrierii în Cartea 
funciară;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 
 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 25: „Proiect de 
hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul 
Constanța, Poligon 3, Poligon 4 lot 1/1 în vederea înscrierii în Cartea 
funciară;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
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Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 26: „Proiect de 
hotărâre privind dezmembrarea imobilelor-terenuri situate în 
municipiul Constanța, Parcela VN 304/1, lot 2/2 și Parcela VN 
304/2, lot 2, în vederea înscrierii în Cartea funciară;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 27: „Proiect de 

hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al RAEDPP 
Constanța asupra imobilului-teren în suprafață de 1333,28 mp 
situat în municipiul Constanța, str. Traian, între bl. A2 și bl. A3;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
 
Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 28: „Proiect de 

hotărâre privind preluarea în domeniul privat al municipiului 
Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 245252, în 
suprafață de 388 mp, situat în municipiul Constanța, str. Bucovinei 
nr. FN3, lot 4/1 și lot 4/2, lot 23;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

 
Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 29: „Proiect de 

hotărâre privind încetarea contractului de asociere în participațiune 
nr. 4206/1998, cu modificările și completările ulterioare, prin 
ajungere la termen;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

Vă rog să votați! 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 30: „Proiect de 
hotărâre pentru desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local 
al municipiului Constanța în Comisia de evaluare a probei de interviu 
privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director 
adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;” 
  iniţiatori: consilieri locali: Rusu Ionuț, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, 
Irinela Nicolae și Liviu Merdinian 
 
 Dl. Ionuț Rusu – consilier local 
 Din partea grupului consilierilor PNL o desemnăm pe doamna Adriana 
Arghirescu. 
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Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Domnule viceprimar este vorba de desemnarea pentru concursul 

directorilor din învățământul preuniversitar, proiectul numărul 30. 
Îi dau cuvântul doamnei secretar. 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

Din partea grupului consilierilor PNL: 

domnul Nicolae Constantin – titular; 

domnul Ateș Casimceali – supleant; 

domnul Nazîru Marian Alexandru – titular; 

doamna Mihaela Andrei  – supleant; 

 

Din partea grupului consilierilor USR-PLUS: 

domnul Stavăr-Vergea Romeo – titular; 

doamna Popescu Cristiana – supleant; 

domnul Ochiuleț Mihai – titular; 

domnul Călin Iulian – supleant; 

Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
 
Colegii de la PSD, pe cine puneți? 
Era domnul Dede Perodin și doamna Ioana Claudia Dobre. 
 
Dl. Dede Perodin – consilier local 
 
doamna Ioana Claudia Dobre – titular; 
domnul Dede Perodin – supleant; 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumim! 
Veți primi buletinul de vot. 
Toți membri propuși au obținut 26 de voturi pentru. 
Acum vom vota în integralitatea lui proiectul de pe ordinea de zi. 
Vă rog să votați? 
 
Dl. Romeo Stavăr-Vergea – consilier local 
Domnule președinte vă rog să mai verificați o dată cu doamna 

secretar, întrucât cred că s-a strecurat o greșeală în ceea ce privește 
numărul membrilor. 

 
D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 

 De data aceasta ni s-a cerut un număr mai mic de cinci titulari și cinci 
supleanți. 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Data trecută au fost nouă titulari și nouă supleanți. 
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Dl. Romeo Stavăr-Vergea – consilier local 
Ok! Am înțeles. 

Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă rog să votați? 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 31: „Proiect de 
hotărâre privind achiziţia serviciilor de asistență și reprezentare 
juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin 
primar, ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale 
Consiliului Local al municipiului Constanța – LOT 1, aprobarea 
încheierii contractului de servicii de asistență și reprezentare 
juridică, precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa 
în vederea semnării contractului având ca obiect servicii de 
asistență și reprezentare juridică;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
Menționăm că avem avize negative de la Comisiile nr. 1 și nr. 5 
 
Vă rog să votați? 
Cu 26 abțineri, proiectul nu a trecut. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 32: „Proiect de 
hotărâre privind achiziţia serviciilor de asistență și reprezentare 
juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin 
primar, ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale 
Consiliului Local al municipiului Constanța – LOT 2, aprobarea 
încheierii contractului de servicii de asistență și reprezentare 
juridică, precum și împuternicirea primarului municipiului Constanţa 
în vederea semnării contractului având ca obiect servicii de 
asistență și reprezentare juridică;” 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog să votați? 
Cu 25 abțineri și un vot pentru, proiectul nu a trecut. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 33: „Proiect de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Primăriei municipiului Constanța;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 Aici domnul primar, aveți dumneavoastră un amendament? 

Dl. Vergil Chițac – primar 

 Amendamentul este următorul: Vorbim de ROF, Cap. 3, secțiunea 11 - 
Compartimentul personal navigant și diaspora – atribuțiile specifice se 
completează cu atribuții specifice relaționării cu structuri asociative, asociații 
și fundații în conformitate cu Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și 
fundații cu modificările și completările ulterioare.  
 Vă mulțumesc! 

Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Mulțumim și noi! 



14 
 

Supunem la vot acest amendament. 
Vă rog frumos să votați! 
Cu 26 voturi pentru, amendamentul a trecut. 
Vă rog să votăm proiectul în integralitate. 
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 

 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 34: „Proiect de 

hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al 
municipiului Constanța a doi consilieri locali care vor avea calitatea 
de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al municipiului 
Constanța;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 
 dl. Ionuț Rusu – consilier local 

Din partea grupului consilierilor PNL este nominalizată doamna 
Adriana Arghirescu. 

 
dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Din partea grupului consilierilor USR-PLUS este nominalizat domnul 

Mihai Ochiuleț. 

Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Din partea grupului PSD? 

Dl. Dede Perodin – consilier local 
Nu avem nicio propunere 
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Mulțumesc! 
Vă rog frumos să votați! 
Doamna Adriana Arghirescu a obținut 26 de voturi pentru. 
Domnul Mihai Ochiuleț a obținut 25 de voturi pentru. 
Vă supun votului proiectul în integralitate.  
Cu 26 voturi pentru, proiectul a trecut. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 35: „Proiect de hotărâre 
privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație 
al societății Confort Urban SRL;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 Voi da cuvântul doamnei secretar. 

D-na Viorela-Mirabela Călin – secretar general 
Vă mulțumesc! 

 Propunerile pentru membri provizorii sunt: domnul Solomon Ioan, 
domnul Darea Daniel și domnul Anghel Radu Liviu. 
 

Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Mulțumesc! 
Vă rog frumos să votați! 
26 de voturi pentru a obținut fiecare din membri propuși. 

 Acum vă supun votului proiectul în integralitate. 
Vă rog frumos să votați! 
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Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 

     Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 36: „Proiect de hotărâre 
privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 
administrație al societății Termoficare Constanța SRL;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
 Propunerea este doamna Ilie Eugenia Ramona. 

Vă rog frumos să votați! 
 26 de voturi pentru persoana propusă. 

Vă rog frumos să votați proiectul în integralitate! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 

    Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 37: „Proiect de hotărâre 
privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al Municipiului 
Constanța domnului Omer Aihan;” 
inițiatori: grupul consilierilor PNL 
  Aici o să avem buletin de vot. 
         Domnul Caragheorghe? 

dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Mulțumesc domnule președinte! 
Fără îndoială că acordarea titlului de cetățean de onoare, acest titlu 

onorific se face doar pentru o contribuție deosebită la creșterea prestigiului 
unei comunități și cu siguranță că domnul Aihan Omer a avut o contribuție 
importantă în acest sens, dar în același timp o astfel de acordare de titlu 
trebuie să țină cont și de anumite aspecte legate de moralitate ori în această 
situație avem un nor negru care plutește asupra domnului Aihan Omer, 
asupra căruia nu știu să se fi ajuns la un consens că nu a existat niciun fel 
de vinovăție. 

Este un scandal internațional în urma căruia domnul  Aihan Omer a 
fost suspendat cinci ani din toate competițiile sportive internaționale de 
către Federația Internațională de Handbal pentru un scandal „Mită pentru 
arbitrii”, un scandal în urma căruia Federația Română de Handbal a fost 
nevoită să plătească o amendă de 30 000 de euro și a riscat o suspendare 
din toate competițiile internaționale dacă un astfel de impediment se mai 
întâmpla pentru ultimii 4 ani de zile, mai mult, atât Federația cât și domnul 
Aihan Omer au contestat aceste sentințe ale Tribunalului Internațional 
Sportiv și sentințele au rămas în picioare inclusiv după contestații. 

Din acest punct de vedere pentru noi, această acordare de titlu de 
cetățean de onoare are un semn de întrebare și o să ne păstrăm dreptul de 
a ne abține. 

Mulțumesc frumos! 
Încă ceva domnule președinte, dacă tot suntem la capitolul de 

moralitate și etică în astfel de abordări aș dori la epuizarea proiectelor de 
pe ordinea de zi și cea suplimentară să îmi acordați cuvântul în contextul 
actual al războiului din proximitate să am o intervenție legată de astfel de 
chestiuni de moralitate și etică. 

Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
În regulă, vă mulțumim! 
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Dl. Ateș Casimceali – consilier local 
Pot să am și eu o intervenție vă rog? 
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Da, vă rog! 
 
Dl. Ateș Casimceali – consilier local 

 Sper să se țină cont că domnul Aihan Omer este deja cetățean de 
onoare al municipiului Reșița și că nu a fost împiedicat în continuare să 
antreneze în campionatul din România și a continuat cu rezultate și la 
naționale și la echipe de club. Mulțumesc! 

 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
În regulă, mulțumim! 
Vă rog frumos să votați! 
18 voturi pentru, 8 împotrivă 
Supunem proiectul la vot și în integralitatea lui. 
Cu 18 voturi pentru, 1 împotrivă (Florin-Cătălin Iacob) și 7 abțineri  

(Mihai Ochiuleț, Cristiana Popescu, Romeo Stavăr-Vergea, Dumitru 
Caragheorghe, Florin-Daniel Cocargeanu, Mirela Garip, Aura-Cerasela 
Badea), proiectul a trecut. 

 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 38: „Proiect de 

hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru 
pentru achiziția produselor lactate și produselor de panificație și a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 
derularea măsurilor educative la nivelul municipiului Constanța;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog frumos să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 

Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Ordinea de zi s-a epuizat și trecem la ordinea de zi suplimentară. 

 Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 1 de pe ordinea 
suplimentară: Informare privind deplasarea externă la Brest, Franța, 
în perioada 8-11 februarie 2022 a doamnei consilier Mihaela Andrei; 

Nu se supune votului, au primit toți consilieri locali acel raport. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 2 de pe ordinea 
suplimentară: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 
Protocolului de colaborare între UAT Municipiul Constanța și 
Asociația Animal Society;” 
iniţiator: viceprimar Ionuț Rusu 

Vă rog frumos să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 3 de pe ordinea 
suplimentară: „Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării 
rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și 
particular din municipiul Constanța pentru anul școlar 2022-2023;” 
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iniţiatori: consilieri locali Rusu Ionuț, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, 
Irinela Nicolae și Liviu Merdinian 

Vă rog frumos să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
 
Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 4 de pe ordinea 

suplimentară: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Industrială și alei de 
acces, inițiator SC DSD NOI GRUP SRL;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog frumos să votați! 
Cu 24 de voturi pentru, proiectul a trecut.( nu s-a înregistrat votul 

pentru Liviu Merdinian, Mirela Garip) 

Proiectul de hotărâre de la punctul numărul 5 de pe ordinea 
suplimentară: „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Cumpenei, str. 
Spiru Haret și calea ferată, inițiator Polaris M Holding SRL;” 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

Vă rog frumos să votați! 
Cu 26 de voturi pentru, proiectul a trecut. 
În încheiere îi dau cuvântul domnului Dumitru Caragheorghe. 
 
dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Mulțumesc domnule președinte! 
Voiam pe această cale să salut pe de o parte inițiativa Uniunii 

europene din cursul zilei de ieri și chiar tot ieri cred că  s-a luat decizia și la 
nivel național de a interzice pe teritoriul României platformele de 
propagandă Rusia Today și Sputnik, două platforme odioase de 
dezinformare și manipulare și cu această ocazie aș vrea să trag un semnal 
de alarmă asupra unor evenimente în care ne asociem cu purtători de 
stindard sau de mesaj, fix al acestor platforme de dezinformare și fac un 
apel către colegii noștri de la Consiliul județean să se delimiteze de invitația 
publică prin care organizează un eveniment cu debate sau invitat Dan Puric, 
un cunoscut promotor al ideilor Sputnik și Rusia Today și fac un apel și la 
domnul primar să se delimiteze de acest individ în contextul în care dânsul 
este fondator al unei asociații care promovează aceste evenimente în acest 
moment. Trăim niște clipe extraordinar de sensibile în care etica este mai 
presus decăt orice și nu trebuie să acceptăm ca astfel de indivizi care nu fac 
decât să dezinformeze și să promoveze mesaje ale acestor platforme de 
denigrare, trebuie să ne delimităm în mod categoric de aceste lucruri. 

Acesta este apelul meu la care cred că se raliază și colegii mei și am 
speranța că toți constănțenii văd așa lucrurile în acest moment. 

Vă mulțumesc fumos! 

Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumim și noi! 
Domnul primar dacă doriți să interveniți! 

Dl. Vergil Chițac – primar 
Eu nu mă pot intruziona în activitatea unei asociații civice, chiar dacă eu 

am fost fondatorul acesteia, acum nu mai fac parte din ea și e liberă să își 
aleagă drumul și valorile pe care le promovează. Eu pot intra într-o discuție 
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filosofică dacă e cazul și chiar o să încerc, cu domnul Caragheorghe, să îi 
spun că a fi naționalist nu e nimic rău, e o doctrină sănătoasă și în esență 
naționalism înseamnă să îți iubești țara și nu cred că există cineva care să 
nu își iubească țara, problema este să nu fii ultranaționalist. 

 Iar în ceea ce privește poziția mea este următoarea, eu nu mă voi 
duce la acea conferință pentru că nu agreez genul de dezbateri și mă 
rog,  filosofia domnului Dan Puric nu rezonează cu mine, însă suntem 
într-o societate liberă și trebuie să lăsăm lumea să aleagă. 

Atâta tot. 
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Vă mulțumesc! 
 
dl. Dumitru Caragheorghe – consilier local 
Nu o să dezvolt pe tema filosofică a ceea ce înseamnă naționalism sau 

patriotism. Naționalismul de sorginte pro rusofilă nu face decât să incite 
permanent și astfel de lucruri face și Dan Puric și nu o să mă duc mai departe 
cu aceste lucruri, îmi sunt suficiente faptul că v-ați delimitat de acest 
eveniment și fac un apel și la colegii de la Consiliul județean să înțeleagă ce 
eveniment organizează. 

Vă mulțumesc! 

Dl. Vergil Chițac – primar 
Naționalismul poate fi doar pro românesc nu pro rusesc 
 
Dl. Mihai Ochiuleț – președinte de ședință 
Declar ședința închisă și vă mulțumesc! 

 
        Președinte ședință,                                             Secretar general, 

            Mihai Ochiuleț                                             Viorela-Mirabela Călin 

 

                                                                            Elaborat, 

                                                    consilier superior Corina-Despina Iorgovan 
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