
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

      Ordine de zi  
  Comisia nr. 1 

          şedința din 06.10.2022, ora 10:30 
 
 

1. Proiect de hotărâre nr. 541/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Spitalul Municipal Constanța” în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4  

 
2. Proiect de hotărâre nr. 542/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, 
Constanța (corp liceu)” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

3. Proiect de hotărâre nr. 543/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida, 

Constanța (corp cămin)” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4  

 
4. Proiect de hotărâre nr. 544/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 43, Constanța” 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

5. Proiect de hotărâre nr. 545/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 33, Anghel 
Saligny, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

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

 
6. Proiect de hotărâre nr. 546/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

«Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 40, „Aurel 

Vlaicu”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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



7. Proiect de hotărâre nr. 547/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Reabilitare Școala Gimnazială nr. 39, Nicolae Tonitza” în cadrul Planului Național 
de Redresare și Reziliență;  

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

8. Proiect de hotărâre nr. 548/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
«Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, 

Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4  

 
9. Proiect de hotărâre nr. 549/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

«Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Comercial „Carol I”» în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

10. Proiect de hotărâre nr. 550/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului Casa Căsătoriilor” în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1  

 
11. Proiect de hotărâre nr. 551/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, 
zona Trocadero – blocurile LE31, LE32, LE33” în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență;  

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

 
12. Proiect de hotărâre nr. 552/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, 

zona Centru – bloc R5 și zona Gară – bloc C2” în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență;  

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

13. Proiect de hotărâre nr. 553/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, 

zona Gară – bloc B4, E3” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1  

 
14. Proiect de hotărâre nr. 554/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, 
zona Centru – blocurile R8, Vila CFR, SNC” în cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență;  

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

 



15. Proiect de hotărâre nr. 555/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, 
zona Dacia – bloc L1” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  

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

16. Proiect de hotărâre nr. 556/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, 

zona Casa de Cultură – blocurile L44, L46” în cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1  
 

17. Proiect de hotărâre nr. 557/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, 
zona Casa de Cultură – blocurile L18, L19” în cadrul Planului Național de Redresare 

și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1  
 

18. Proiect de hotărâre nr. 558/05.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Constanța, 
zona Tomis III – blocurile LE42, T7, L7” în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1  
 

19. Proiect de hotărâre nr. 559/05.10.2022 privind aprobarea participării în cadrul 

proiectului „Achiziția de autobuze cu emisii de carbon scăzute, cu lungimea de 
10m, destinate transportului public și crearea infrastructurii aferente”, de aprobare 

a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și 
de aprobare a acordului de parteneriat;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

20. Proiect de hotărâre nr. 560/05.10.2022 pentru modificarea HCL nr. 134/2022 
privind  aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziția de autobuze cu emisii 
de carbon scăzute, destinate transportului public și crearea infrastructurii 

aferente”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate 
de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat. 

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

 
 

 


