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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului 

local pe anul 2021; 

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

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii de 

administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al CT BUS SA 

Constanţa pentru semestrul II al anului 2021; 
   iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii de 

administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC Confort Urban 
SRL Constanţa pentru semestrul II al anului 2021; 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale SC 
Confort Urban SRL Constanța pe anul 2021; 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome  Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2021; 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință 
situat în municipiul Constanța, Șoseaua Mangaliei nr.95, bl. MG1, sc.C, 

parter, ap. 30, către Osman Ibazer si Osman Violeta în vederea punerii în 
executare a Deciziei civile nr. 1752/02.11.2021 definitivă în dosarul civil nr. 
20586/212/2017; 

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

 
 
 



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

situat în municipiul Constanța, str. Arhiepiscopiei nr. 14-16, parter, ap.7, 
către Mustafa Dilaver și Mustafa Cadrie în vederea punerii în executare a 

Sentinței civile nr. 4546/09.03.2009, pronunțată de Judecătoria Constanța 
în dosarul nr. 4030/212/2008, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 
334/02.06.2009 a Tribunalului Constanța și irevocabilă prin Decizia civilă nr. 

416/C/23.11.2009 a Curţii de apel Constanța; 
   iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

8.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 222/2021 privind aprobarea 

statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa; 
   iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie branşamente alimentare cu 
apă, canalizare menajeră, aferente imobilului Cazino Constanţa”; 

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

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului 

general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie branşament electric aferent 

imobilului Cazino Constanţa”; 
   iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1  
 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico - economice, 

faza studiu de prefezabilitate ”Regenerarea spațiului verde în zona Parc 
Tăbăcărie, pe malul lacului Tăbăcărie din Municipiul Constanţa și din zona 

centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico - economice, 

faza studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiţii:”Amenajarea unui 
parc recreativ în cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei - Tic-Tac din municipiul 
Constanţa; 

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

 
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent 

obiectivului de investiţii „Reamenajare locuri de joacă existente în municipiul 

Constanţa; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al 

municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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



15. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul 

Constanţa, Bd. Aurel Vlaicu nr. 254 în vederea înscrierii în Cartea funciară; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune, în vederea 

valorificării sau, după caz, casării unor mijloace fixe ce aparţin domeniului 
privat al Muncipiului Constanţa; 

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

17. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a 
terenurilor identificate cu numerele cadastrale 250287, 252295, 252297, 

252338 situate în Municipiul Constanţa; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 si nr.5 

 
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 63/2013 

privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul 

Constanţa (nr. Cadastral 245252, nr. Cadastral 255792);  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5 

 
19. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului “Reabilitarea 

rețelelor termice primare/transport a energiei termice din municipiul 
Constanța – Etapa 2” a terenurilor din domeniul privat și public al 
municipiului Constanța;  

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

 
20. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului situat în municipiul 

Constanţa bd. Mamaia nr.331A, din domeniul public al municipiului 

Constanţa în domeniul public al judeţului Constanţa;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.105/2022 

privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea  
imobilului “Bar Expres și teren” situat în municipiul Constanța, Str. Cuza 

Vodă nr.28, din domeniul public al Statului Român și administrarea 
Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret 
Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;  

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

 
 
 

 
 

 



22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.106/2022 

pentru aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea  
imobilului “Complex Sportiv Tomis” situat în municipiul Constanța, Str. 

Flămânda nr.11, din domeniul public al Statului Român și administrarea 
Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret 
Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;  

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

 
23. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.107/2022 

privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea  

imobilului „Club Sportiv Farul Constanța” situat în municipiul Constanța, Str. 
Decebal nr.22, din domeniul public al Statului Român și administrarea 

Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Farul Constanța în domeniul public 
al municipiului Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.108/2022 
privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea  

imobilului „Hotel Sport - teren și construcție” situat în municipiul Constanța, 
Str. Cuza Vodă nr.2 din domeniul public al Statului Român și administrarea 
Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret 

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

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

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.109/2022 

privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea 
imobilului „Sala Sporturilor și teren” situat în municipiul Constanța, B-dul 

Tomis nr.102-104 din domeniul public al Statului Român și administrarea 
Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret 
Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;  

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

 
26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.110/2022 

privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea  

imobilului Stadion „C.S. FARUL” situat în municipiul Constanța, Str. 
Primăverii nr.2 din domeniul public al Statului Român și administrarea 

Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și tineret 
Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
 
 

 
 

 



27. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.111/2022 

privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea 
imobilului Complex Sportiv “Badea Cârțan” situat în municipiul Constanța, 

str. Badea Cârțan nr.FN din domeniul public al Statului Român și 
administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și 
tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța;  

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

 
28. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr.112/2022 

privind aprobarea solicitării către Guvernul României pentru trecerea  

imobilului Complex Sportiv Triunghi Constanța situat în municipiul 
Constanța, str. Caraiman nr. FN din domeniul public al Statului Român și 

administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și 
tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța ;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

29. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 
administrație al societății CT BUS SA; 

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

 
 

 


