
 
  Proiect ordine de zi – ședință Comisia nr. 3 din 28.11.2022 

 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre nr. 665/2022 privind aprobarea prețului local al energiei 
termice furnizată de către Societatea Termoficare Constanța SRL în municipiul 
Constanța;  

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

2. Proiect de hotărâre nr. 666/2022 pentru modificarea HCL 467/2022 privind 
stabilirea prețului local pentru populaţie al energiei termice furnizată de către 
Societatea Termoficare Constanța SRL şi a subvenţiei unitare acordată 

populaţiei pentru perioada 01.11.2022-31.12.2022, în municipiul Constanța;  
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3 

 
3. Proiect de hotărâre nr. 667/2022 privind modificarea Contractului de delegare 

a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului 

Constanţa nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

4. Proiect de hotărâre nr. 652/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS SA; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

5. Proiect de hotărâre nr. 669/2022 privind rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli pe anul 2022 al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

6.  Proiect de hotărâre nr. 646/2022 privind aprobarea listei de priorităţi pentru 

anul 2022, cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească în anul 2023 o 
locuinţă socială în baza Legii nr. 114/1996, situată în municipiul Constanţa; 

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

7.  Proiect de hotărâre nr. 694/2022 pentru modificarea 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; 

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

 

8.  Proiect de hotărâre nr. 668/2022 privind aprobarea documentaţiei pentru 
delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanţa; 

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

 

9.  Proiect de hotărâre nr. 647/2022 privind emiterea avizului Consiliului local al 
municipiului Constanţa pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul 

Casa Niculescu Servicii Funerare SRL; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5 

 



10. Proiect de hotărâre nr. 698/2022 pentru modificarea art. 5.2 lit. f) din 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa aprobat prin 
HCL nr. 63/2013 cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
11. Proiect de hotărâre nr. 644/2022 privind numirea unui membru provizoriu în 

Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA; 

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

 
12. Proiect de hotărâre nr. 670/2022 privind aprobarea profilului şi a matricei 

profilului consiliului de administraţie, a profilului personalizat şi a matricei 

profilului candidatului şi a anunţului public privind selecţia membrilor Consiliului 
de administraţie al societăţii  Confort Urban SRL;  

  iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avizul Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5 

 

13. Proiect de hotărâre nr. 671/2022 privind aprobarea profilului şi a matricei 
profilului consiliului de administraţie, a profilului personalizat şi a matricei 

profilului candidatului şi a anunţului public privind selecţia membrilor Consiliului 
de administraţie al societăţii CT BUS  S.A. 

   iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avizul Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5 
 

 
 
 


