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          ORDINE DE ZI - COMISIA NR. 4 
 

pentru ședința online din data de 27.09.2021, ora 14:00 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/2019 privind aprobarea 
documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei 

energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 23, Constantin Brâncoveanu, 
Constanţa”; 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind 
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea 

Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privind 
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea 

Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și 
completările ulterioare; 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind 
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi indicatorii 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea 

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

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 395/2017 privind 
asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 
obiectivul de investiții „Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 1, str. 
Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța’’, cu modificările și completările 

ulterioare; 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 396/2017 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 
de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 
obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 2, aleea 

Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările 
ulterioare; 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 397/2017 privind 
asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 
de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 

obiectivul de investiţii ”Reabilitarea și modernizarea Creșei nr. 5, aleea 
Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu modificările și completările 

ulterioare; 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 232/2018 privind 

aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a  

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare sală de 

tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu 
modificările și completările ulterioare; 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 233/2018 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 
de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 

obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și 
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modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru 
din Constanța″, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 24/2016 
privind  aprobarea Programului „RESPECT”; 

11. 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. Ștefaniță Vodă”, cu modificările și completările ulterioare; 
12. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 74/2021 privind constituirea 

Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului 
Constanta 2021-2031, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Corespondență Comisie 4. 

          
 

 

 
               

 


