
 

 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 9/2021 privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de 

administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de 
învățământ preuniversitar din municipiul Constanța, cu modificările și completările 
ulterioare;                  

iniţiatori: consilieri locali Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela Nicolae și Liviu 
Merdinian 

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

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase Constanța;                  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
                  - avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5 
 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante 

și temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;                  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
                  - avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 și nr. 5 
 

4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 274/2016 privind 
aprobarea componenței comisiei de evaluare şi selecţionare a asociațiilor şi 

fundațiilor care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenţii de la 
bugetul local, cu modificările și completările ulterioare;                  

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

5.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor 
personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal”, 

în perioada ianuarie–iunie 2021;                  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
                  - avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5  

 
6.  Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanțarea 

activităților sportive ale structurilor 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 
 

7.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea 
unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

8.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea 
unui sprijin financiar Parohiei „Duminica Tuturor Sfinților” Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

9. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru acordarea 
unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Gheorghe” Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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



 

 
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 65/2011 privind 
aprobarea „Programului de construire unități locative modulare în Municipiul 

Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus Henri Coandă – str. 
Ștefăniță Vodă”, cu modificările și completările ulterioare;                  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 


