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          ORDINE DE ZI - COMISIA NR. 4 
 

pentru ședința din data de 27.06.2022 ora 13.00 
BIROU VICEPRIMAR RUSU 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 37/2022 pentru aprobarea numărului și 

cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2021-2022 pentru elevii 
din învățământul preuniversitar de stat; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 4 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu de 

prefezabilitate ”Construire bazin olimpic în municipiul Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5  

3. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 43/2019 privind aprobarea 

programului social ”Să ajutăm împreună”; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5 

4. Proiect de hotărâre privind arondarea creșelor de stat din municipiul Constanța la 
unitățile de învățământ cu program prelungit cu personalitate juridică din municipiul 

Constanța; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor 
imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea 

R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat 
cu modificările și completările ulterioare; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comisiei de evaluare și monitorizare a proiectelor 

implementate în cadrul procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului 
Constanța; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 2 , nr. 4 și nr. 5 

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

funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza studiu de 
fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Creare spital modular pentru consolidarea 

capacitatii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanța, în contextul Covid-
19”; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
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- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
concursului/examenului pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al 

Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea comisiei de concurs/examen și a comisiei de 
soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al 

Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 4 și nr. 5 

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 416/2001 privind atribuirea în folosință 
gratuită, pe perioada existenței construcției, Arhiepiscopiei Tomisului a terenului în 

suprafață de 1100 mp situat în Constanța, str. Ștefăniță Vodă- Dionisie cel mic, în 
vederea edificării unui lăcaș de cult. 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 

 
 

 

 


