
    
 Lista proiecte sedinta Comisia nr. 5 din 27.10.2021 

   

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 126/2021 privind aprobarea 

organigramei și statului de funcții ale Primăriei municipiului Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
2. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de 

transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA 
și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  

 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 296/2021 

privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modalitate de gestiune a 

serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul 
Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind  serviciul de 

capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân de pe domeniul public 
al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort 

Urban SRL; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, 

faza studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei 
stradale din municipiul Constanța – Cartier Veterani – etapa I: strada 
Mareșal Al. Averescu, strada Lt. Col. Ion Jalea (Prelungirea Comarnic), 

strada Veteranilor, strada Comandor Constantin „Bibi” Costăchescu, strada 
General Lt. Mociulschi; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 
riscurilor în municipiul Constanța; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5  
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 
contractul privind serviciile de asistență și reprezentare juridică în vederea 

apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, ale Primarului 
municipiului Constanța, precum și ale Consiliului local al municipiului 
Constanța nr. 447/04.01.2020, aprobat prin HCL nr. 457/2020; 

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

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de 

consultanță/ asistență juridică/reprezentare, conform Legii nr. 51/1995, în 

vederea apărării intereselor municipiului Constanța, ale Primarului 
municipiului Constanța și ale Consiliului local al municipiului Constanța în 

litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu societatea Polaris 
M Holding SRL nr. 214151/05.11.2019; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - aviz Comisia de specialitate nr. 5  
 



8. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului 

Județean Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, Bd. 

Ferdinand nr. 11bis – Teatrul „Fantasio”; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 
 
10.Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al SC RAJA 

SA Constanța asupra unor fântâni arteziene situate în municipiul Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5  
  
11.Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile situate în municipiul 

Constanța din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al 

municipiului Constanţa; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

12.Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului  
bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

13.Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului  
bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

14.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafațã de 7000 mp, situat în municipiul 

Constanța, strada Industrială nr. 10, lot 2 în favoarea Regiei Autonome 
Registrul Auto Român; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

15.Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea publică a municipiului 
Constanța a spațiului comercial în suprafață construită de 15 mp, situat în 
municipiul Constanța, B-dul 1 Mai nr. 101; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
16.Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 367/2007 privind aprobarea 

Planului urbanistic de detaliu „Construire imobil apartamente cu spațiu 
comercial D+P+4E și spațiu comercial P+1-2E, str. Mihai Viteazu nr. 67, 
teren în suprafață de 230,39 mp, proprietate Zaif George 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5 

 
17.Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 276/2011 privind aprobarea 

Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, 

delimitat de str. Medeea, TMN TAGCIC 9, C3A, str. Cercetaș Crăcană, str. 



Buzatu, teren în suprafață de 2800 mp, proprietatea persoanelor fizice și 
juridice; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5 
 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 
conform aviz CTE nr. 185049/16.09.2021 emis de comisia tehnico-
economică pentru imobilul situat în Constanța,  str. Callatis nr. 12; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

conform aviz CTE nr. 185054/16.09.2021 emis de comisia tehnico-

economică pentru imobilul situat în Constanța,  str. Callatis nr. 14; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

conform aviz CTE nr. 185056/16.09.2021 emis de comisia tehnico-
economică pentru imobilul situat în Constanța,  str. Callatis nr. 26; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
21.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

conform aviz CTE nr. 185059/16.09.2021 emis de comisia tehnico-

economică pentru imobilul situat în Constanța,  str. Callatis nr. 31; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, 

conform aviz CTE nr. 122556/18.06.2021 emis de comisia tehnico-
economică pentru imobilul situat în Constanța,  Bd. Tomis nr. 56; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință 
situat în municipiul Constanța, str. General Manu nr. 32, etaj 1, către 

Robeanu Victoria-Alisa, în vederea punerii în executare a Sentinței civile nr. 
9348/22.07.2016, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr. 
31860/212/2015, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 504/13.04.2017 

pronunțată de Tribunalul Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  
 
24.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri 

pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 
112, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

25.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Aristide Karatzali nr. 8, 

ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 



26.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Vasile Alecsandri nr. 
14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
27.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri 

pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Remus Opreanu nr. 1, 

proprietatea societății Aries Logistics SRL, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

28.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 30, 

proprietatea societății Financiere Black Sea SRL, ca urmare a constatării 
stării tehnice de clădire neîngrijită; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

29.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri 

pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Plevnei nr. 2, 
proprietatea societății Financiere Les Lumieres SRL, ca urmare a constatării 

stării tehnice de clădire neîngrijită; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de 

administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban 
SRL Constanța pentru semestrul I al anului 2021; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3  și nr. 5 
 

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări a Consiliului local 

al municipiului Constanța privind selecția membrilor Consiliului de 
administrație al societății Termoficare Constanța SRL; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 
 

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea profilului și a matricei profilului 
consiliului de administrație, a profilului personalizat și a matricei profilului 

candidatului și a anunțului public privind selecția membrilor în Consiliul de 
administrație al societății Termoficare Constanța SRL; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5  
 

33.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 30/2003 privind acordul 

pentru constituirea SC Telegondola-Mamaia SRL, cu modificările ulterioare; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5 
 

34.Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de 

administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3  și nr. 5 
 



35.Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 
administrație al societății CT BUS SA Constanța. 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3  și nr. 5 
 

36.Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, 
teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, persoanelor 

juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța; 
inițiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5 
 

37.Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL nr. 121/2011 privind 

aprobarea documentației „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare 
HCLM nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, 

aparținând persoanelor fizice și juridice; 
initiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5 

 
38.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de 
administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile 

de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, cu modificările și 
completările ulterioare. 
initiatori: consilieri locali - Ionuț Rusu, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, 

Nicolae Irinela, Merdinian Liviu 
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5 

 
39.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru valorificarea 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate trecute în proprietatea municipiului 

Constanța în baza Legii nr. 421/2002 și a componenței comisiei de vânzare; 
inițiator: primar Vergil Chițac 

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

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării vehiculelor fără stăpân 

sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza Legii 
nr. 421/2002. 

inițiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

 
   

     
 

 

 
                       


