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Ordine de zi  
Comisia nr. 3 

ședința din 28.06.2021, ora 12:00, 
sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța 

  
 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat din municipiul Constanța;                 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
              - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
              - aviz Comisia de specialitate nr. 1  

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 112/2013 privind 

subvenționarea activității de administrare a campusului de unități locative 

modulare Henri Coandă cu modificările și completările ulterioare; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat 

între UAT Municipiul Constanța și persoanele juridice interesate (asociații, 
fundații, instituții, ong-uri, agenți economici) și a Regulamentului privind 

activitatea de întreținere spații verzi, în vederea punerii în aplicare a 
proiectului municipalității constănțene ”Adoptă un spațiu verde!„; 
iniţiator: Grupul consilierilor PNL 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate ”Extindere 
rețea electrică de interes public cartier Veterani – sector 1.1, municipiul 
Constanța” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse;          

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

 
5. Proiect de hotǎrâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea 

efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din 
domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Afacerilor 

Interne prin U.M.0406 Constanța în domeniul public al municipiului 
Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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



 

   
6. Proiect de hotǎrâre privind completarea anexei nr. 6 la HCL nr. 466/2009 

privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța 
ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanța;               

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

 
7. Proiect de hotǎrâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP 

Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 14; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

8. Proiect de hotǎrâre privind modificarea și completarea HCL nr. 115/2017 

privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență 

socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5  

 
9. 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. 3 și nr. 5 

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

administrație al RAEDPP Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
              - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 

 


