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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 desemnarea persoanei care va ține Registrul de 

evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale 
ale municipiului Constanța; 

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

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat 

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

 
4. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 

418/2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de 
către societatea Termoficare Constanța SRL, în municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

5. Proiect de hotărâre pentru  îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCL 
nr. 419/2021 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 
 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87/2021 pentru aprobarea 
unor facilități fiscale și a Procedurii de anulare a obligațiilor de plată 

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

 
 

 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere 

pentru beneficiarii din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice 
Constanța pe anul 2022; 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și 
a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care 

frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială 
Constanța pentru anul 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea 
de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane 
beneficiare din municipiul Constanța; 

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

 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/2016 privind aprobarea 

Programului „RESPECT”; 
          iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind 
serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului 
Constanța pentru anul 2022; 

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

 
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 205/2018 privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea 
eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, Constanța”; 

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

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea 
eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie 
Cantemir, Constanța”; 

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

 
 
 

 
 
 



14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 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 de Electrotehnică și 
Telecomunicații, Constanța”; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce 
face obiectul contractului de concesiune nr. 73073/07.06.2002, cu 
modificările și completările ulterioare; 

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

16. 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 
 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 63/2013 
privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a 

dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor incluse în inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța; 

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

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării la Brest, Franța, a delegației 
municipiului și Consiliului local Constanța pentru îndeplinirea unei misiuni cu 

caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a domnului 

consilier local Ateș Casimceali pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter 
temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

21. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 
administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat 
Constanța; 

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

 
 
 



22. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de 

administrație al societății Termoficare Constanța SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

23. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 

administrație al societății Confort Urban SRL. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

 


