
    Lista PHCL Comisia 5 
 

1. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 

228/2021 privind modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii 
serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS 

S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 7.5 din Contractul de delegare 

a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului 

Constanța nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/26.02.2021; 
         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. 4/2021 
privind aprobarea înființării Societății Termoficare Constanța SRL în vederea 

preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei 
termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în 

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

 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 457/2018 privind aprobarea 
participării UAT Municipiul Constanța la Programul privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehiculele de trasport rutier nepoluant din punct de 
vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehiculele electrice în 

municipiile reședințe de județ; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 24/2016 

privind  aprobarea Programului „RESPECT”; 
 iniţiator: viceprimar Ionuț Rusu 
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 
6. Proiect de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice, faza studiu 

de prefezabilitate pentru ”AMENAJARE PARCURI URBANE PUBLICE NOI DE 
MARI DIMENSIUNI ÎN MUNICIPIUL CONSTANȚA (unul de CCA 40-50 HA și 
unul de CCA 20 HA) în vederea extinderii suprafețelor de spații verzi din 

municipiul Constanța, protejarea și gestionarea durabilă a acestora, în 
scopul creșterii standardelor de viață ale constănțenilor și al conformării la 

obligația de a asigura suprafața minimă de spațiu verde /locuitor”; 
         iniţiator: primar Vergil Chițac 
         - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării Regiei Autonome 

Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța în societate cu răspundere 
limitată funcționând în baza Legii nr. 31/1990 a societaților; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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



 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65/2011 

privind aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în 

municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente - Campus Henri 
Coandă - str. Ștefaniță Vodă”, cu modificările și completările ulterioare; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
 - avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 131/2021 pentru aprobarea 
planului anual de evoluție al tarifelor, corespunzător documentațiilor 

tehnico-economice aprobate: Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor 
termice primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 
1, revizia 2”  și Studiu de Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice 

primare/transport a energiei termice din municipiul Constanța etapa 2, 
revizia 1” pentru perioada 2021-2040; 

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

 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului anual de evoluție al tarifelor, 
corespunzător documentațiilor tehnico-economice aprobate Studiu de 

Fezabilitate „Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei 
termice din municipiul Constanța etapa 2, revizia 1” pentru perioada 2021-

2040; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând 
loc de veci în proprietatea domnului Ciulpan Nicolae, revoluționar, în baza 
Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din 

Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov 
din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea 

Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând 

loc de veci în proprietatea domnului Vilvoi Nicolae, revoluționar, în baza Legii 
nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din 
Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov 

din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea 
Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare; 

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

13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a  
imobilelor-terenuri situate în municipiul Constanța Parcela VN 304/1, lot 2 

și Parcela VN 304/2 în vederea înscrierii în cartea funciară; 
     iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 115/2017 

privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență 
socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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



 
15. 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 

 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

186964/20.09.2021 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 

modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea 
Mamaia, zona Hotel Dacia Nord, ce a făcut obiectul contractului de vânzare 

cumpărare autentificat sub nr. 4982/20.12.2002 și a protocolului 
autentificat sub nr. 5244/19.11.2011; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
186973/20.09.2021 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea 

Mamaia, zona Hotel Doina, ce a făcut obiectul contractelor de vânzare 
cumpărare autentificate sub nr. 1944/14.12.2005 și nr. 80/10.02.2017, 

adiționate; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire prin 

licitație publică a beneficiului contractului de închiriere pentru imobilele 
(spații comerciale/terenuri) aflate în administrarea/proprietatea 

R.A.E.D.P.P. Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
 - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de 

organizare și funcționare a comisiei de vânzare prin licitație publică a 
bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

20. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de 
administrație al societății CT BUS S.A. Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

21. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 74/2021 privind constituirea 
Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului 
Constanta 2021-2031, cu modificările și completările ulterioare; 

         iniţiatori: grup consilieri PNL 
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5 

 
22. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 
  iniţiator: primar Vergil Chițac 

 - aviz Comisia de specialitate nr. 5 
 


