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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
          ORDINE DE ZI - COMISIA NR. 4 

pentru ședința din data de 22.12.2022 ORA 09.00 

ONLINE 
 

 
1. Proiect de hotărâre nr. 735/2022 pentru modificarea HCL nr. 482/2022 privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 

Constanța; 
inițiator: primar Vergil Chițac   

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5     
2. Proiect de hotărâre nr. 722/2022 privind aprobarea organizării concursului pentru 

ocuparea postului vacant de medic specialist, specialitate boli infecțioase, din cadrul 

Camerei de gardă a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; 
inițiator: primar Vergil Chițac   

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5   
3. Proiect de hotărâre nr. 736/2022 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare între 

Unitatea administrativ teritorială a municipiului Constanța și Ministerul Muncii și 

Solidarității Sociale în cadrul proiectului “HUB de servicii MMSS – SII MMSS”  cod SMIS 
2014 + 130963; 

inițiator: primar Vergil Chițac   

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

4. Proiect de hotărâre nr. 744/2022 pentru modificarea și completarea HCL nr. 59/2020 
privind aprobarea proiectului “INFANT”; 

inițiator: primar Vergil Chițac   

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

5. Proiect de hotărâre nr. 739/2022 privind acordarea unui ajutor financiar de urgență 

doamnei Dragnea Gabriela; 
inițiator: primar Vergil Chițac   

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

6. Proiect de hotărâre nr. 711/2022 privind aprobarea asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor 
recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, 
selecţionate în vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2023; 

inițiator: primar Vergil Chițac   

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

7. Proiect de hotărâre nr. 738/2022 privind aprobarea stabilirii tranșei tichetelor valorice 

pentru anul 2023; 
inițiator: primar Vergil Chițac   

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

8. Proiect de hotărâre nr. 741/2022 privind constituirea unui drept de administrare asupra 
unor imobile (terenuri), aparținând domeniului public al UAT Municipiul Constanța, în 
favoarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat; 

inițiator: primar Vergil Chițac   

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

9. Proiect de hotărâre nr. 747/2022 pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind 

înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța; 
inițiator: primar Vergil Chițac   

- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5 
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10. Proiect de hotărâre nr. 723/2022 pentru modificarea HCL nr. 452/2020 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în Consiliul de 

administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. 
inițiator: primar Vergil Chițac   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


