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Ordine de zi  
Comisia nr. 3 

ședința din 30.03.2022, ora 14:00 
 

 
 

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 repartizarea și extinderea unor spații cu altă 

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

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare dintre 

Municipiul Constanța și SC NEVERSEA SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 
8. 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 
 

9. 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 
 

10. 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 
 

 


