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1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor la nivelul 
municipiului Constanța în anul 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

2. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul 
aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în 

municipiul Constanța, str. I. G. Duca nr. 39; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
3. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri și pe terenul 

aferent clădirii nerezidențiale utilizate în scop comercial, situată în 
municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 78, proprietatea societății Standard 
Investments & Developments SRL; 

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

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

pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Alexandru S. Pușkin nr. 

33, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021 al Societății Termoficare Constanța SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS S.A.; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2021 al SC Confort Urban SRL Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea auditorului statutar al SC Confort 

Urban SRL Constanța pentru exercițiile financiare 2021, 2022, 2023; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

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

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public si privat din municipiul Constanța; 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit 

legii, selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru 
anul 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
11. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 

amplasamentelor prevăzute în HCL nr. 105/2021 privind aprobarea 
Regulamentului local de publicitate la nivelul municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare 
între Municipiul Constanța și Facultatea de Arte din cadrul 
Universității ”Ovidius” Constanța; 

iniţiatori: grup consilieri USR-PLUS 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea titlului și art. 1 din HCL nr. 381/2021 

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 
 

14. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al municipiului 
Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 255078,  în suprafață 

de 76 mp,  situat în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr. 437; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

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

loc de veci în proprietatea domnului Burlacu Traian, 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. 1 și nr. 5 



 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând 
loc de veci în proprietatea domnului Ciobotaru Constantin, 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. 1 și nr. 5 

 

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere 
a terenului, în suprafață totală de 230 mp – proprietate privată a unei 

persoane fizice – în vederea realizării lucrărilor de interes public 
local ’’Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei 
– Tic Tac din Municipiul Constanța”; 

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

 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Consiliul Județean 

Constanța în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la 
trecerea imobilului situat în municipiul Constanța str. Medeea nr. 25A, din 
domeniul public al județului Constanța în domeniul public al municipiului 

Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în 

domeniul public al municipiului Constanța a unor terenuri situate în 
municipiul Constanța, zona Faleză Nord; 

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

 

20. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clublului Sportiv 

Marina Constanța care au obținut performanțe deosebite la Campionatul 
Mondial de Ju Jitsu desfășurat la Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite, în anul 
2021; 

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

 
21. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni care au obținut performanțe 

deosebite la Cupa României Baschet Feminin 3x3, desfășurată în sezonul 
competițional 2021-2022; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 
 

 
 

 



22. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul Clubului Sportiv 
Farul Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile 

internaționale oficiale desfășurate în anii competiționali 2020 și 2021; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 

 
23. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru 

premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor acestora pentru 
rezultatele deosebite obținute la competițiile de baschet-Liga Națională de 
Baschet 3x3 și Cupa României la Baschet 3x3, desfășurate în sezonul 

competițional 2021-2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

24. Proiect de hotărâre privind înființarea Club Sportiv Municipal;  

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 
25. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu 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 

 
26. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de 

administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat 
Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

 


