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          ORDINE DE ZI - COMISIA NR. 4 
 

pentru ședința online din data de 28.10.2021, ora 09:00 
 

 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor 

aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022 pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității 

unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Constanța în 
vederea gestionării virusului SARS-CoV-2” și a cheltuielilor aferente; 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind 

aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și 

modernizare Creșa nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”, cu 

modificările și completările ulterioare; 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privind 

aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și 
modernizare Creșa nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”, cu 

modificările și completările ulterioare; 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind 

aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și 
modernizare Creșa nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”, cu 

modificările și completările ulterioare; 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 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 clădire sală de tenis de masă în 
cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″, cu modificările și completările 

ulterioare; 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 81/2021 privind aprobarea 

indicatorilor și a cheltuielilor aferente proiectului „Creare spital modular 
pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
Constanța, în contextul COVID-19”; 

8. 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. 

 

 

 
               

 


