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1. 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 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de 
delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanta 
prin concesiune nr.70717/09.05.2008, încheiat cu SC Polaris M Holding SRL; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei maxime de consum lunar de 

carburanți pentru autovehiculele și utilajele ce deservesc structuri ale 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori” 
– etapa studiu de fezabilitate; 

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

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Perdea Verde” – etapa studiu de fezabilitate; 

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

 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 363/2019 pentru aprobarea 

studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea mediului urban în zona Coiciu – Casa 
de Cultură” - etapa studiu de fezabilitate; 

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 162/2021 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reamenajare 
Piața Agroalimentară Tic-Tac”. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5       


