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Ordine de zi  

Comisia nr. 3 
ședința din 27.05.2022, ora 10:00 

sala Remus Opreanu -CJC 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii de 

administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al CT BUS SA 

Constanţa pentru semestrul II al anului 2021; 
   iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii de 

administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC Confort Urban 
SRL Constanţa pentru semestrul II al anului 2021; 

   iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale SC 
Confort Urban SRL Constanța pe anul 2021; 

   iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor financiare anuale ale Regiei 
Autonome  Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2021; 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea 
locuințelor pentu tineri, construite prin programele A.N.L. destinate 

închirierii, situate pe raza municipiului Constanța; 
   iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 
6.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuinţe pentru tineri, 

construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza 
municipiului Constanța; 

   iniţiator: primar Vergil Chițac 

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



7.  Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații cu 

destinația de locuință din fondul locativ, situate pe raza municipiului 
Constanța; 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico - economice, 
faza studiu de prefezabilitate ”Regenerarea spațiului verde în zona Parc 

Tăbăcărie, pe malul lacului Tăbăcărie din Municipiul Constanţa și din zona 
centrală, lângă Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico - economice, 
faza studiu de fezabilitate privind obiectivul de investiţii:”Amenajarea unui 
parc recreativ în cartierul Tomis Nord, zona Brotăcei - Tic-Tac din municipiul 

Constanţa; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent 
obiectivului de investiţii „Reamenajare locuri de joacă existente în municipiul 
Constanţa; 

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

 
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea planului de lucrări de interes local în 

vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat, pentru anul 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

12.Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 

administrație al societății CT BUS SA; 
   iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

 


