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Ordine de zi  
Comisia nr. 3 

ședința din 27.01.2022, ora 14:00  
sala de ședințe Cabinet primar 

 
 

1. 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 
 

2. 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 

 
3. 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 

 
4. 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 
 

5. 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 
 

 
 



6. 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 
 

7. 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 
 

8. 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 
 

 
 

 
 

 


