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          ORDINE DE ZI - COMISIA NR. 4 
 

pentru ședința din data de 26.07.2022 ora 12.30 
fizic -birou viceprimar Rusu 

 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al Spitalului 
Clinic de Boli Infecțioase Constanța;    

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 294/2022 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 

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului 

Sportiv Municipal Constanța;    
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor și a procedurilor de organizare a 
concursului pentru ocuparea funcției contractuale de director al  Clubului Sportiv 

Municipal Constanța și a contractului de management;    
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul 
asistenței sociale, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru 
care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de 

servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenţii de la bugetul local; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

       - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor 

imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din administrarea 
RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 

7. Adresa nr. 114372/31.05.2022, a domnului Banciu Razvan. 

 

 
 

 


