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Ordine de zi  
Comisia nr. 3 

ședința din 27.12.2021, ora 10:00  
sala de ședințe a CJC 

 

 
1. 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 

 
2. 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 

 
3. 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 

 
4. 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 

 
5. 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 
 

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea si extinderera unor spatii cu 
destinatia de locuinta din fondul locativ de stat, situate pe raza municipiului 
Constanta; 

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

 
 
 

 



7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării HCL nr. 284/2021 privind 

aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării 
demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public 

al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de 
Sănătate Publică a Județului Constanța în domeniul public al municipiului 
Constanța; 

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

 
8. 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 

 
9. 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 
 

 
 


