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          ORDINE DE ZI - COMISIA NR. 4 
 

pentru ședința online din data de 25.05.2021, ora 13:00  
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 42/2021 privind aprobarea 
asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca 
furnizori de servicii sociale potrivit legii, selecționate în vederea acordării de 

subvenții de la bugetul local pentru anul 2021; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 și a Anexei 3 la HCL nr. 

105/2019 privind aprobarea înființării „Centrului pentru persoane fără 

adăpost Sfânta Filofteia” în subordinea Direcției generale de asistență socială 
Constanța, cu două servicii adresate persoanelor fără adăpost: ”Adăpost de 

noapte” și ”Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 279/2014 privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin 

Compania Națională de Investiții ”CNI” SA, a amplasamentului obiectivului de 
investiții „Sală polivalentă” și asigurarea condițiilor în vederea executării 
acestuia; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea 
și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, 
Constanța”; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între 
Primăria municipiului Constanța și Asociația Generală a Inginerilor din 
România – Sucursala Constanța, Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul 

Școlar Județean Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și 
Agricultură Constanța, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Institutul 

Național de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale a activității managerului Spitalului Clinic de 

Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de 
soluționare a contestațiilor; 

     iniţiator: primar Vergil Chițac 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice 
comitetului director al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; 

     iniţiator: primar Vergil Chițac 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi 

vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 


