
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

      Ordine de zi  
  Comisia nr. 1 

          şedința online din 21.10.2022, ora 10:00 

 
 

1. Proiect de hotărâre nr. 567/2022 privind stabilirea prețului local pentru populație 
al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanța SRL și a 

subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2022-31.12.2022, în 
municipiul Constanța;  

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

 
2. Proiect de hotărâre nr. 605/2022 pentru modificarea HCL nr. 49/2021 privind 

aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 

energie termică – activitatea de transport, distribuție și furnizare a energiei termice 
în municipiul Constanța nr. 116750/10.06.2021, cu modificările și completările 

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

 
3. Proiect de hotărâre nr. 566/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;  

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

4. Proiect de hotărâre nr. 561/2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George 

Călinescu”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4  

 
5. Proiect de hotărâre nr. 562/2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr. 6, 
Constanta» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

6. Proiect de hotărâre nr. 563/2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului  Școala Gimnazială nr. 
10, „Mihail Koiciu”, 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 nr. 564/2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Scoala gimnazială nr. 
22, „I.C. Brătianu”, 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 nr. 565/2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului «Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala gimnazială nr. 
36 „Comandor Dimitrie Stiubei”, Constanţa» în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență.  

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

 
 

 
 


