
    Lista PHCL Comisia 5 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 49/2021 privind aprobarea 

Contractului de delegare a  gestiunii serviciului public de alimentare cu 
energie termică a municipiului Constanța și a anexelor aferente, prin 
atribuire directă către Societatea Termoficare Constanța SRL; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

SC Confort Urban SRL pe anul 2022; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, pe 

anul 2022; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

4.  Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de priorități în repartizarea 
locuințelor pentru tineri, construite prin programele A.N.L. destinate 
închirierii, situate pe raza municipiului Constanța. 

    iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 
5.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri, 

construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, situate pe raza 

municipiului Constanța. 
         iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

6.  Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr. 125/2012 privind 

aprobarea sediului social și a punctelor de lucru ale Regiei Autonome 
„Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa. 

            iniţiator: primar Vergil Chițac 
        - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 

7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea pct. 9 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 
11/2007 privind aprobarea închirierii unor spații aferente cluburilor pentru 

persoane vârstnice; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 
8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la Cantina de 

ajutor social Constanța din municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr.1, nr. 4 și nr. 5 

 
9.  Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabilității HCL nr. 27/31.01.2019 

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. 
Cumpenei, str. Spiru Haret, incinta Meconst și calea ferată, inițiator SC 
Transevren SRL; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 



- aviz Comisia de specialitate nr. 2 și nr. 5 
 

10. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 96/2004 privind 

aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu-extindere și realizare spațiu 
comercial, bd. Mamaia nr. 51, teren în suprafață de 174 mp, proprietate 

Radu Gheorghe și HCL nr. 572/2005 privind modificarea HCL nr. 96/2004; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 2 și nr. 5  

 
11. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
12. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL 

nr. 447/2021 privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de 
veci în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției 
Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă 

de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească 
anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și 

completările ulterioare; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 5 
 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat din municipiul Constanța; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 

14. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al 
municipiului Constanța, situate pe Bd. Aurel Vlaicu, zona Dacia Service, în 

vederea înscrierii în Cartea funciară; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
15. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al 

municipiului Constanța, situate pe Aleea Daliei bl. L126, L127, L128 în 
vederea înscrierii în Cartea funciară; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

16. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al 
municipiului Constanța, situate în Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 4C – lot 1 și lot 
2, în vederea înscrierii în Cartea funciară; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul 

Constanța,  Bd. Aurel Vlaicu nr. 254, în vederea înscrierii în Cartea funciară; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul 

Constanța, Poligon 3, Poligon 4 lot 1/1 în vederea înscrierii în Cartea 

funciară; 



iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 

19. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilelor-terenuri situate în 
municipiul Constanța, Parcela VN 304/1, lot 2/2 și Parcela VN 304/2, lot 2, 

în vederea înscrierii în Cartea funciară; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
20. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al RAEDPP 

Constanța asupra imobilului-teren în suprafață de 1333,28 mp situat în 
municipiul Constanța, str. Traian, între bl. A2 și bl. A3; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

21. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul privat al municipiului 
Constanța a imobilului teren identificat cu nr. cadastral 245252, în suprafață 
de 388 mp, situat în municipiul Constanța, str. Bucovinei nr. FN3, lot 4/1 și 

lot 4/2, lot 23; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

22. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de asociere în 
participațiune nr. 4206/1998, cu modificările și completările ulterioare, prin 
ajungere la termen; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
23. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de asistență și reprezentare 

juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, 

ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al 
municipiului Constanța – LOT 1, aprobarea încheierii contractului de servicii 

de asistență și reprezentare juridică, precum și împuternicirea primarului 
municipiului Constanţa în vederea semnării contractului având ca obiect 
servicii de asistență și reprezentare juridică; 

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

 
24. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de asistență și reprezentare 

juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanța prin primar, 

ale Primarului municipiului Constanța, precum și ale Consiliului Local al 
municipiului Constanța – LOT 2, aprobarea încheierii contractului de servicii 

de asistență și reprezentare juridică, precum și împuternicirea primarului 
municipiului Constanţa în vederea semnării contractului având ca obiect 
servicii de asistență și reprezentare juridică; 

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

 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Primăriei municipiului Constanța; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 5 

 
26. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul local al 

municipiului Constanța a doi consilieri locali care vor avea calitatea de 



evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale secretarului general al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 5 
 

27. Proiect de hotărâre privind numirea unui membrii provizorii în Consiliul de 
administrație al societății Confort Urban SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

28.Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 
administrație al societății Termoficare Constanța SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al 
Municipiului Constanța domnului Omer Aihan; 
inițiatori: grupul consilierilor PNL 

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

30. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru 

achiziția produselor lactate și produselor de panificație și a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative la nivelul municipiului Constanța; 

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

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


