
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL 
 

      Ordine de zi  
  Comisia nr. 1 

          ședința on-line din 24.11.2021, ora 10:00 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - aviz Comisia de specialitate nr. 1  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice 
furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul 

Constanța începând cu data de 01.11.2021; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 

 
3. Proiect de hotărâre 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 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 

 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7.5 din Contractul de delegare 

a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului 
Constanța nr. 116750/2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor locale privind metodologia 
de stabilire și achitare/recuperare a pierderilor financiare ale operatorului 
serviciului de transport, distribuție și furnizare a enegiei termice pentru 

populația municipiului Constanța, în vederea regularizării subcompensărilor/ 
supracompensărilor anuale realizate; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, 
faza de studiu de prefezabilitate pentru “Amenajare Piaţă urbană Gara 

Constanţa – prin amenajare Parcare acoperită Autobuze şi Autocare cu staţii 

de încărcare şi peron călători, amenajare parcare autoturisme, amenajare 
zonă acces, amenajare zone de promenadă pietonală, reamenajare zonă 
pasaj pietonal subteran, amenajare peisagistică parţială Parc Gară, 

Construire parcare Supraetajată şi Construire centru comercial de tip strip 
mall”; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 



7.  Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței 

cu energie electrică în perioada sezonului rece noiembrie – martie pentru 
locatarii Campusului social Henri Coandă 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 
 

8.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei 
Dragnea Gabriela; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea rețelelor de 
termoficare din Municipiul Constanța – Etapa III” și a cheltuielilor legate de 

proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și 
modernizarea Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu 
modificările și completările ulterioare; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 

 
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 16/2021 privind 

aprobarea proiectului tehnic revizuit, a devizului general actualizat și a 

obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu 
program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 
 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 17/2021 privind 
aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală ca urmare 
a revizuirii  proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, 

Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 
 
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 202/2018 privind 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

„Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 

 
 

 



14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 337/2017 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 Dimitrie Leonida, Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 

 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent 

obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16, Marin Ionescu 
Dobrogianu, Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 
 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 262/2018 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Incubator de 

afaceri Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - aviz Comisia de specialitate nr. 1  
 

17. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de asistență și 
reprezentare juridică pentru reprezentarea și susținerea intereselor RAEDPP 
Constanța în fața instanțelor judecătorești, prin avocat, în contradictoriu cu 

PRODEX GENERAL SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a municipiului 

Constanța pentru perioada 2021-2031; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 
 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu bănesc, elevului 

Tulceanu Cezar care a obținut rezultate remarcabile la concursuri naționale 
și internaționale; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4  

 

20. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate 
Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța prin HCL nr. 232/2021 

privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților 
sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021 - 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 
 

21. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate 
Clubului Sportiv Farul Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea 
unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul 

competițional 2021 și sezonul competițional 2021 – 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 
 



22. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan 
Botezătorul”;  

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4  

 

23. 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 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
24.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 79/2016 privind aprobarea 

Strategiei de tarifare/mecanismul de tarifare practicat de operatorul 

regional SC RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  
 

25. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al 
Consiliului Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul 
Constanța, Bd.Tomis nr.110 – “Școala de arte” (Casa Ion Bănescu); 

          iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  

 

26. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 

27. Proiectul de hotãrâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în 
favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor imobile situate în 
municipiul Constanța,  

în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 

28. Proiectul de hotãrâre privind revocarea dreptului de administrare al 
Arhiepiscopiei Tomisului asupra imobilului-teren în suprafață de 1734 mp 
situat în municipiul Constanța, zona Casa de Cultură; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 

29. Proiectul de hotãrâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „ 

Exitindere rețea electrică de interes public Cartier Veterani – sector 1.2., 
municipiul Constanța” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției 

propuse; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 



 

 
 
 

30. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de    
administrație al societății CT BUS S.A. Constanța; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

  
 

 
   

      

 

 


