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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
          ORDINE DE ZI - COMISIA NR. 4 

pentru ședința din data de 28.11.2022 ora 10:30    

ONLINE 
 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 691/2022 privind modificarea HCL nr. 477/2022 pentru 
aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023 pentru 

elevii din învățământul preuniversitar; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

2. Proiect de hotărâre nr. 679/2022 pentru modificarea HCL nr. 205/2018 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței 

energetice a imobilului  Școala Gimnazială nr.8, Constanța”; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

3. Proiect de hotărâre nr. 680/2022 pentru modificarea HCL nr. 337/2017 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea 
și dotarea Liceului Dimitrie Leonida, Constanța”; 

  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

4. Proiect de hotărâre nr. 678/2022 pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței 

energetice a imobilului școala gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
5. Proiect de hotărâre nr. 681/2022 pentru modificarea HCL nr. 58/2019 privind 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

grădiniței cu program prelungit Amicii, Constanța”; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

6. Proiect de hotărâre nr. 677/2022 pentru modificarea HCL nr. 95/2019 privind 
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea 

și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța”; 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4 
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7. Adresa Nichita Maria-Claudia înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 

233743/16.11.2022; 

8. Adresa Direcției generale de asistență socială Constanța înregistrată la Primăria 

municipiului Constanța sub nr. 242827/16.11.2022; 

9. Adresa Inspectoratului Școlar Județean Constanța înregistrată la Primăria municipiului 

Constanța sub nr. 240558/14.11.2022. 

 


