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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pentru anul 2022 al CT BUS S.A.; 

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

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 419/2021 privind stabilirea 

prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către 
Societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată 
populației pentru perioada 01-11.2021-30.04.2022, în municipiul 

Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 540/2019 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru 
construire străzi din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare – strada 

Camil Ressu, strada Ștefan Dărăscu, strada Tache Ionescu, strada Theodor 
Pallady și strada Rozelor; 
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 de studiu de fezabilitatea pentru „Lucrări de construire aferente tramei 
stradale din municipiul Constanța – cartier Palazu Mare: strada Păpădiei, 

strada Salviei, strada Socului”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

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

faza studiu de prefezabilitate „Regenerarea spațiilor verzi în zona Spitalului 
județean – bd. Tomis intersecție cu strada Nicolae Iorga și bd. Tomis - în 

fața blocurilor A1, A2 și A3 din municipiul Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
 

 



6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de sănătate publică a 

municipiului Constanta 2022-2031; 
iniţiatori: consilieri locali Ionuț Rusu, Aura-Cerasela Badea și Liviu Merdinian 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului-locuință 

situat în municipiul Constanța, str. Ion Corvin nr. 23, către Tănase Dorel și 
Tănase Lenuța în vederea punerii în executare a Sentinței Civile nr. 

10156/27.09.2019 pronunțată de Judecătoria Constanța, în dosar nr. 
1451/212/2019 rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 451/19.03.2020 
pronunțată de Tribunalul Constanța; 

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

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor de asistență și 

reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța 

prin primar, ale Primarului municipiului Constanța și ale Consiliului local al 
municipiului Constanța, precum și împuternicirea primarului municipiului 

Constanţa în vederea semnării contractelor având ca obiect servicii de 
asistență și reprezentare juridică; 

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

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea  HCL nr. 488/2021 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, nr. 4 și nr. 5 

 
10. Proiect de hotărâre privind remunerarea membrilor comisiei de selecţie a 

ofertelor și a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru 

atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

11. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate 

Asociatiei Handbal Club Dobrogea Sud Constanta prin HCL nr. 232/2021 
privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților 

sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5  

 
12. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate 

Asociației Academia Club Sportiv Phoenix Constanța prin HCL nr. 232/2021 
privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților 
sportive în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022; 

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

 



13. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate 

Asociației Baschet Club Athletic Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind 
alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive 

în anul competițional 2021 și sezonul competițional 2021-2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și 

protocol pentru anul 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității închirierii unui spațiu 

administrativ cu destinația de birouri pentru desfășurarea activității unor 
compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța;    
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

16. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 
servitute către SC E-Distribuție Doborgea SA a imobilului teren în suprafață 

de 22,5 mp situat pe B-dul Aurel Vlaicu nr. 254, în vederea realizării 
serviciului public de distribuție a energiei electrice; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României 
pentru trecerea imobilului „Bar Expres și teren”, situat în municipiul 
Constanța, str. Cuza Vodă nr. 28, din domeniul public al Statului Român și 

administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și 
tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; 

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

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României 
pentru trecerea imobilului „Complex sportiv Tomis”, situat în municipiul 

Constanța str. Flămânda nr. 11, din domeniul public al Statului Român și 
administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și 
tineret 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 solicitării către Guvernul României 

pentru trecerea imobilului „Club Sportiv Farul Constanța”, situat în 

municipiul Constanța str. Decebal nr. 22, din domeniul public al Statului 
Român și administrarea Ministerului Sportului prin Clubul Sportiv Farul 

Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
 

 



20. Proiectul de hotãrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României 

pentru trecerea imobilului „Hotel Sport – teren și construcție”, situat în 
municipiul Constanța str. Cuza Vodă nr. 2, din domeniul public al Statului 

Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru 
sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României 
pentru trecerea imobilului „Sala sporturilor și teren” situat în municipiul 
Constanța, bd. Tomis nr. 102-104, din domeniul public al Statului Român și 

administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și 
tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; 

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

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României 
pentru trecerea imobilului Stadion „C.S. FARUL” situat în municipiul 

Constanța, str. Primăverii nr. 2, din domeniul public al Statului Român și 
administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport și 

tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României 

pentru trecerea imobilului Complex Sportiv „Badea Cârțan” situat în 
municipiul Constanța, str. Badea Cârțan F.N. din domeniul public al Statului 
Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru 

sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României 

privind trecerea imobilului Complex Sportiv Triunghi Constanța situat în 
municipiul Constanța, str. Caraiman F.N. din domeniul public al Statului 

Român și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru 
sport și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat din municipiul Constanța; 

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

 
26. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea RAEDPP Constanța a unui 

imobil, proprietatea publică a municipiului Constanța; 

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

 



27. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării a unui bun imobil din 

domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului 
Constanța și actualizarea inventarului domeniului public cu acesta;  

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

  

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri mobile – mijloace 
fixe, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanța; 

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

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României 
pentru trecerea imobilului Complex Sportiv Hidrotehnica situat în municipiul 

Constanța, str. Aurel Vlaicu nr. 123 din domeniul public al Statului Român 
și administrarea Ministerului Sportului prin Direcția județeană pentru sport 
și tineret Constanța în domeniul public al municipiului Constanța; 

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

 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor aferente proiectului 

„Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din 
muncipiului Constanța – Etapa 1”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac                          

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

31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Ministerului 
Finanțelor 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 

 
32. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri 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 

 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României 

pentru trecerea imobilului „Restaurant Sport S+P” (teren și construcție) 

situat în municipiul Constanța, str. Cuza Vodă nr. 28 din domeniul public al 
Statului Român și administrarea Direcției județene pentru sport și tineret 

Constanța din cadrul Ministerului Sportului în domeniul public al municipiului 
Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Programului multianual REACTIS – 
REAbilităm ConsTanța IStorică pentru realizarea lucrărilor de protejare și 
intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în 

centrul istoric Constanța și alte perimetre considerate prioritare din 
municipiul Constanța”; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2 și nr. 5  



 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, 
modernizare și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Lumea Copiilor”, 

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

 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, 

modernizare și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Căsuța de Turtă 
Dulce”, Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitare 
clădire Colegiul Național Mihai Eminescu, Constanța” în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență; 

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

 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea 

eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 14, Palazu Mare, 
Constanța” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului «Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „Steluțele Mării”, 
Constanța» în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență; 

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

 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea 

eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constanța” în 

cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 


