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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea 
rețelelor termice secundare și contorizarea la nivel de scară pentru municipiul 
Constanța - etapa IV" și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investițiilor 

propuse; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziția de 
autobuze cu emisii de carbon scăzute, destinate transportului public și crearea 
infrastructurii aferente”, de aprobare a notei de fundamentare a investiției, a 

cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Badea Cârțan – 
blocurile K9, K10, K13, K14, K15" în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Badea Cârțan – 
blocurile K11, K12" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Soveja – bloc 

FT4, FT3A, FT3B" în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Creșterea eficienței 

energetice a imobilului Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, 

Constanța»  în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 



 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare Școala 
gimnazială nr. 7 Remus Opreanu, Constanța” în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Casa de Cultură 

– blocurile L18, L19” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Casa de Cultură 
– blocurile L48, L49, L50” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Constanța, zona Casa de Cultură 
– blocurile L44, L46” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 
 

 

 
 

 
 


