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          ORDINE DE ZI - COMISIA NR. 4 
 

pentru ședința din data de 24.08.2022 ora 09:00    
online 

 
 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.193/2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit 

nr.45” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.148/2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit 
nr.53, Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.131/2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit 
”Steluțele Mării”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.128/2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului «Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit 
„Căsuța de Turtă Dulce”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 191/2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic “Tomis” 
Constanța – corp Cantină și corp Ateliere” în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.132/2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr.23, 

Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.129/2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Reabilitare clădire Colegiul Național Mihai Eminescu, Constanța” în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență; 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.130/2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului „Creşterea eficienței energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 14, 

Palazu Mare, Constanţa” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

9. Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Constanta nr. 4834A/48/16.08.2022 

inregistrata la Primaria municipiului Constanța sub nr. 171018/16.08.2022 (cnx cu nr. 

173214/19.08.2022); 

 

10. Adresa Liceului Teoretic ”Lucian Blaga” Constanta nr. 2892/03.08.2022, inregistrata la 

Primaria municipiului Constanța sub nr. 162997/04.08.2022; 

 

11. Adresele Seminarului Teologic Ortodox ”Sf. Cuvios Dionisie Exiguul” Constanta nr. 

1170/22.08.2022 și nr. 1171/22.08.2022 înregistrate la Primaria municipiului 

Constanta sub nr. 174840/22.08.2022. 

 

 

 

 


