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1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 
228/2021 privind modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii 
serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS 

S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța; 

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

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 01.09.2021; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 

 
3. 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. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/26.02.2021; 

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

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2021 al Societății Termoficare Constanța SRL; 

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

 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/2019 privind aprobarea 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constantin 

Brâncoveanu, Constanţa”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 457/2018 privind aprobarea 

participării UAT Municipiul Constanța la Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de trasport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în 
municipiile reședințe de județ; 

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

 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind 

aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și 
modernizarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”, cu 

modificările și completările ulterioare; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 

 



8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privind 
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și 

modernizarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind 
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „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 

 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 395/2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 1, str. 

Adamclisi nr. 1, 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. 396/2017 privind 
asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 
obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 2, aleea 
Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările 

ulterioare; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 397/2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 
de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 

obiectivul de investiţii ”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 

 
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 232/2018 privind 

aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a  

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare sală de 

tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu 
modificările și completările ulterioare; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 233/2018 privind 
asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 
de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 

obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și 



modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru 
din Constanța″, cu modificările și completările ulterioare; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 24/2016 
privind  aprobarea Programului „RESPECT”; 

 iniţiator: viceprimar Ionuț Rusu 

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

16. Proiect de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu 
de prefezabilitate pentru ”AMENAJARE PARCURI URBANE PUBLICE NOI DE 
MARI DIMENSIUNI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA (unul de CCA 40-50 HA și 

unul de CCA 20 HA) în vederea extinderii suprafețelor de spații verzi din 
municipiul Constanța, protejarea și gestionarea durabilă a acestora, în 

scopul creșterii standardelor de viață ale constănțenilor și al conformării la 
obligația de a asigura suprafața minimă de spațiu verde /locuitor”; 

         iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 131/2021 pentru aprobarea 

planului anual de evoluție al tarifelor, corespunzător documentațiilor 
tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor 
termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 

1, revizia 2”  și Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice 
primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 2, 

revizia 1” pentru perioada 2021-2040; 
         iniţiator: primar Vergil Chițac 
         - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, 

corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate Studiu de 
Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei 
termice din municipiul Constanța etapa 2, revizia 1” pentru perioada 2021-

2040; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

19. 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 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

186964/20.09.2021 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea 

Mamaia, zona Hotel Dacia Nord, ce a făcut obiectul contractului de vânzare 
cumpărare autentificat sub nr. 4982/20.12.2002 și a protocolului 
autentificat sub nr. 5244/19.11.2011; 

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

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

186973/20.09.2021 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 

modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea 



Mamaia, zona Hotel Doina, ce a făcut obiectul contractelor de vânzare 
cumpărare autentificate sub nr. 1944/14.12.2005 și nr. 80/10.02.2017, 
adiționate; 

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

 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de 

organizare și funcționare a comisiei de vânzare prin licitație publică a 
bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța; 

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

 

 
23. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii 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 

 


