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

SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2021; 

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

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de parteneriat între 
Municipiul Constanța și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură 

Constanța, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, servicii sau proiecte 
de interes public”; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5 
 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între 
Primăria municipiului Constanța și Universitatea „Ovidius”, în scopul 
asigurării cadrului de cooperare între cele două instituții; 

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

 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al 

energiei termice furnizată de către RADET Constanța și a subvenției unitare 

acordată populației pentru perioada 01.04.2021-31.08.2021, în municipiul 
Constanța; 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat 

Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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



 

 
 

 
 
6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 53/2021 

privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spațiilor cu altă 
destinație decât aceea de locuință aflate în proprietatea municipiului 

Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și 
meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate 
în piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța; 

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

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a 

membrilor Consiliului de administrație al Regiei Autonome de Exploatare a 

Domeniului Public și Privat Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a 
membrilor Consiliului de administrație al societăţii CT BUS SA Constanța; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării comisiei de selecție a 
membrilor Consiliului de administraţie al întreprinderilor publice la nivelul 
autorității publice tutelare; 

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

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

administrație al SC Telegondola Mamaia SRL; 

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

 
 
11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției generale de asistență 

socială Constanța și aprobarea organigramei, statului de funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 
 

 

 
 

 


