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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 

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

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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 
 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, 

modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, 
Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

              - aviz Comisia de specialitate nr. 1  
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 99/2019 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Acces și 

mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța”;            
iniţiator: primar Vergil Chițac 

              - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2 
 

5. 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 
              - aviz Comisia de specialitate nr. 1  

 



6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 112/2013 privind 

subvenționarea activității de administrare a campusului de unități locative 
modulare Henri Coandă cu modificările și completările ulterioare; 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat 
între UAT Municipiul Constanța și persoanele juridice interesate (asociații, 

fundații, instituții, ong-uri, agenți economici) și a Regulamentului privind 
activitatea de întreținere spații verzi, în vederea punerii în aplicare a 
proiectului municipalității constănțene „Adoptă un spațiu verde!„; 

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

 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate ”Extindere 

rețea electrică de interes public cartier Veterani – sector 1.1, 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 

 
 

9. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea 

efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului „Port Tomis” din domeniul 

public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și 
Infrastructurii în domeniul public al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

10. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea 

efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului „Lac Tăbăcărie” din 

domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Constanța; 

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

 

 
11. Proiect de hotǎrâre privind completarea HCL nr. 179/2021 privind aprobarea 

acordului de radiere din evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului 
de administrare al Consiliului local al municipiului Constanța asupra imobilului 

constând în suprafața de 1.077,22 ha din cuvetă lac Siutghiol inclusiv luciul 
de apă aferent; 

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

 

12. Proiect de hotǎrâre pentru aprobarea revocării HCL nr. 371/2019 privind 

constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în 
suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în 
favoarea societății Lord Unic SRL; 

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

   



13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 417/2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului 

Constanța și serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al 
municipiului Constanța, cu modificările ulterioare; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor de vizitare muzeu, de 
fotografiere și filmare pentru Muzeul de Artă Populară Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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


