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          ORDINE DE ZI - COMISIA NR. 4 

 pentru ședința online din data de 28.03.2022,  ora 10.00  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de sănătate publică a municipiului 

Constanta 2022-2031; 
iniţiatori: consilieri locali Ionuț Rusu, Aura-Cerasela Badea și Liviu Merdinian 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea  HCL nr. 488/2021 privind alocarea unei sume 

din bugetul local pentru premierea sportivilor și antrenorilor constănțeni din cadrul 
Clubului Sportiv Farul Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile 
internaționale oficiale, desfășurate în anii competiționali 2020 și 2021; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5 

 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Constanța, aprobat prin 

HCL nr. 260/2016; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

4. Proiect de hotărâre privind remunerarea membrilor comisiei de selecţie a ofertelor și a 

membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru atribuirea contractelor de 

finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale;  

iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

5. Proiect de hotărâre pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociatiei 
Handbal Club Dobrogea Sud Constanta prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor 

sume din bugetul local pentru finanțarea activităților 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  
 

6. Proiect de pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației Academia Club 
Sportiv Phoenix Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din 

bugetul local pentru finanțarea activităților 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 pentru suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociației 
Baschet Club Athletic Constanța prin HCL nr. 232/2021 privind alocarea unor sume din 
bugetul local pentru finanțarea activităților 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  
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a 

evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța și a 
componenței comisiei de evaluare și de soluționare a cotestațiilor; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 4   

 


