
Ordine de zi  

Comisia nr. 4 
ședința on-line din 23.11.2021, ora 09:00 

 

 
 
 

1.  Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea 
locuinței cu energie electrică în perioada sezonului rece noiembrie – martie pentru 

locatarii Campusului social Henri Coandă 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 
2.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea 

Gabriela; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 
 

3.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind 
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea 

Creșei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și 
completările ulterioare; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 
 

4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 16/2021 privind 
aprobarea proiectului tehnic revizuit, a devizului general actualizat și a 

obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului cu 
program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 
 

5.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 17/2021 privind 
aprobarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la 
bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală ca urmare a revizuirii  

proiectului tehnic aferent obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru, Constanța”; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 

 
6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 202/2018 privind 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței 
energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța”; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 
 

7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 337/2017 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și 
dotarea Liceului tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 
 

 



8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent 
obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16, Marin Ionescu 
Dobrogianu, Constanța”; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 

 
 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Culturale a municipiului 

Constanța pentru perioada 2021-2031; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5 
 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui premiu bănesc, elevului Tulceanu 

Cezar care a obținut rezultate remarcabile la concursuri naționale și 
internaționale; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4  

 

11. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației 
Handbal Club Dobrogea Sud Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea 

unor sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul 
competițional 2021 și sezonul competițional 2021 - 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 
 

 
12. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate Clubului 

Sportiv Farul Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din 

bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2021 și 
sezonul competițional 2021 – 2022; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 
 

13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”;  

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4  

 

 

 


