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1. Proiect de hotărâre nr.727/2022 privind aprobarea rectificării bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății Confort Urban SRL; 
inițiator: primar Vergil Chițac ;  

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

2. Proiect de hotărâre nr.745/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Modernizare rețea de transport public prin construire/modificare/reabilitare 

stații de transport în comun la capete de linii”; 
inițiator: primar Vergil Chițac ;  
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 3 

 
3. Proiect de hotărâre nr.746/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Amenajare locuri de joacă noi (10 locații); 

inițiator: primar Vergil Chițac ;  
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 3  
 

4. Proiect de hotărâre nr.719/2022 privind stabilirea nivelului chiriei pentru 
locuința situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 6, et. 

1, ap. 9; 
inițiator: primar Vergil Chițac;   
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  

 
5. Proiect de hotărâre nr.737/2022 privind aprobarea auditorului statutar al 

societății Administrația Fondului Imobiliar SRL pentru exercițiul financiar 
2022; 
inițiator: primar Vergil Chițac;   

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
  

6. Proiect de hotărâre nr.733/2022 pentru modificarea HCL nr.373/2022 
privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Exploatarea Domeniului 
Public și Privat Constanța prin transformare în societate cu răspundere 

limitată cu asociat unic cu denumirea ”Administrația Fondului Imobiliar 
SRL”; 



inițiator: primar Vergil Chițac   

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  
 

7. Proiect de hotărâre nr.726/2022 pentru modificarea HCL nr. 
603/29.11.2022 privind aprobarea profilului si a matricei profilului consiliului 
de administratie , a profilului personalizat şi a matricei profilului candidatului 

şi a anunţului public privind selecţia membrilor Consiliului de administratie 
al societăţii Confort Urban S.R.L; 

inițiator: primar Vergil Chițac   
- aviz Comisia de specialitate nr. 3 și nr. 5   
   

8. Proiect de hotărâre nr.725/2022 pentru modificarea HCL nr. 
604/29.11.2022 privind aprobarea profilului si a matricei profilului consiliului 

de administratie , a profilului personalizat şi a matricei profilului candidatului 
şi a anunţului public privind selecţia membrilor Consiliului de administratie 
al societăţii CT BUS SA; 

inițiator: primar Vergil Chițac   
- aviz Comisia de specialitate nr. 3 și nr. 5  

    
9. Proiect de hotărâre nr.748/2022 privind numirea membrilor în Consiliul de 

administraţie al societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.; 
inițiator: primar Vergil Chițac ;  
- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
10.Proiect de hotărâre nr. 724/2022 privind numirea  unui membru provizoriu 

în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS S.A; 
inițiator: primar Vergil Chițac   
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 

 


