
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL 
 

Ordine de zi proiecte 

  Comisia nr. 1 
ședința on-line din 26.05.2021, ora 10:00 

 
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 aprobarea contului anual de execuție al bugetului 

local pe anul 2020; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - aviz Comisia de specialitate nr. 1   

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale la 

31.12.2020 ale RADET Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 3 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 

31.12.2020 ale CT BUS SA; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 3 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2021 al CT BUS SA; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 42/2021 privind aprobarea 

asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca 
furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de 
subvenții de la bugetul local pentru anul 2021; 

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

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC 

Confort Urban SRL Constanța pe anul 2020; 

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

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de 

administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban 

SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2020; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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



 

9.  Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului anual al comitetului de 
nominalizare și remunerare privind indemnizațiile și beneficiile acordate 

administratorilor și directorilor SC Confort Urban SRL în anul 2020; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, 

faza de studiu de fezabilitate pentru „Sistem integrat adaptiv de 
management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul 
Constanța”; 

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

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și 

protocol pentru 2021; 

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

 
12. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate 

Asociației Handbal Club Dobrogea Sud prin HCL nr. 248/2020 privind 
alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive 
ale structurilor sportive în anul competițional 2020 și sezonul competițional 

2020 -2021; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 279/2014 privind 

predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 
Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a amplasamentului obiectivului 

de investiții „Sală polivalentă” și asigurarea condițiilor în vederea executării 
acestuia; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 262/2018 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Incubator de 

afaceri Constanța”; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - aviz Comisia de specialitate nr. 1  
 
  

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL  nr. 38/2021 privind aprobarea 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Colegiul Național 

Mircea cel Bătrân, Constanța” și a cheltuielilor aferente; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - aviz Comisia de specialitate nr. 1  

 
 

  



16. 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 
 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 204/2018 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. 17, Ion Minulescu, 
Constanța”, Cod SMIS 124054; 

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

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal de renegociere nr. 
86911/11.05.2021 și a actului adițional la contractul de închiriere nr. 

44508/01.04.2013 a unui spațiu folosit de Primăria municipiului Constanța 
cu destinația de sediu administrativ din bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 116C 

(City Mall); 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 

 
19. Proiect de hotărâre 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 

 
20. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea 

efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului “Lac Tăbăcărie” din 

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

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

21. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Consiliul județean Constanța în 
vederea efectuării demersurilor necesare trecerii unor imobile din domeniul 

public al Judeţului Constanţa în domeniul public al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
22. Proiect de hotărâre 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 cuveta lacului Siutghiol inclusiv luciul de apă aferent; 

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

 
 



 

 
23.Proiect de hotǎrâre 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 
                 - avize Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 5 

 
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință 

situat în municipiul Constanța, str. Constantin Brătescu nr. 74, parter, Lot 2 

către Ali Demirgean, ce a făcut obiectul contractului de închiriere nr. 
11709/28.05.1988 prelungit până la data de 26.06.2019, încheiat cu 

RAEDPP Constanța, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 
2026/26.02.2018, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 
26117/212/2016, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 2088/11.12.2018 

pronunțată de Tribunalul Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

25. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei 

Autonome Exploatarea domeniului Public și Privat Constanța, pentru anul 

2020; 
    iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
 

 

 


