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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
          ORDINE DE ZI - COMISIA NR. 4 

pentru ședința din data de 28.10.2022 ora 10:00    

FIZIC – SALA VICEPRIMAR RUSU 
 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 539/2022 privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al 

Municipiului Constanța” (post-mortem) domnului Anatole Arthur Seraphin Magrin; 

inițiatori: grupul consilierilor locali ai PNL 
- avize Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5 
 

2. Proiect de hotărâre nr. 604/2022 pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor 
aferente anului școlar 2022-2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar;    

iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

3. Proiect de hotărâre nr. 602/2022 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;    

iniţiatori, consilierii locali: Ionuț Rusu, Mirela Garip, Romeo Stavăr-Vergea, Irinela 

Nicolae, Liviu Merdinian 

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

 

4. Proiect de hotărâre nr. 580/2022 privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea 

posturilor vacante de șef secție/laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic 
de Boli Infecțioase Constanța;    

iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

5. Proiect de hotărâre nr. 581/2022 privind aprobarea organigrama și a statului de funcții 

al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța;    
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

6. Proiect de hotărâre nr. 583/2022 pentru modificarea HCL nr. 10/2019 privind aprobarea 
documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea Muzeului de Artă Populară, 
Constanța”;    
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
7. Proiect de hotărâre nr. 585/2022 privind pentru modificarea HCL nr. 459/2018 privind 

aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a 
imobilului Liceul Teoretic Traian, Constanța”;    

iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 
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8. Proiect de hotărâre nr. 595/2022 privind aprobarea regulamentului de închiriere a 

bunurilor imobile aflate în domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;    
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 
9. Proiect de hotărâre nr. 606/2022 privind aprobarea stabilirii  obligației de întreținere a 

spațiilor verzi aferente terenurilor date în administrarea unităților de 
învățămant/unităților de educație antepreșcolară, precum și de întreținere a arborilor 

maturi în sarcina UAT Municipiul Constanța, ca titular al dreptului de proprietate;   
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

10. Proiect de hotărâre nr. 609/2022 pentru modificarea Normelor financiare aprobate prin 
HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța;    
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

11. Proiect de hotărâre nr. 610/2022 pentru modificarea HCL nr. 273/2022 privind 
reorganizarea Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa şi aprobarea 

organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

12. Proiect de hotărâre nr. 618/2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre 
Municipiul Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Palatul copiilor 

Constanţa şi Clubul Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

 


