
    Lista proiecte - 27.08.2021, ora 14.00 
   

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de 

administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. 

pentru semestrul I al anului 2021;                 

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

   
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 354/2001 privind înființarea 

Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local 

Constanța;                 

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

 
3. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinația de creșă de 

către Direcția generală de asistență socială Constanța;                 

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

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității închirierii 

unui spațiu cu destinația de arhivă cu suprafața cuprinsă între 1000-2000 

mp.;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării la nivelul municipiului 

Constanța a proiectului „Hollywood Walk of Fame”;                 

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

 
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, 

faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei 
stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada 
Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada 

Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”;                 

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

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, 

faza de studiu de prefezabilitate pentru “Amenajarea integrată a zonei 

cuprinsă între accesul către Plaja Modern, strada Lebedei și taluz- Crearea 

de facilități pentru evenimente culturale și pentru petrecerea timpului liber, 

zone de promenadă și parcaje”;                 

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

8.  Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în 

Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 61, din spațiu de locuit în spațiu cu altă 

destinație decât aceea de locuință;                 

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

 



9.  Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în 

Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 29, din spațiu de locuit în spațiu cu altă 

destinație decât aceea de locuință;                 

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

10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în 

Constanța, str. Ion Lahovari nr. 5, din spațiu de locuit în spațiu cu altă 

destinație decât aceea de locuință;                 

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

 

11. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 365/2020 privind aprobarea 

Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Patriei și 

str. Renașterii, inițiator Ștefan Stere precum și a actelor administrative 

subsecvente emise în baza acesteia;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
 - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5  

12. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 272/2011, HCL nr. 
257/2020, precum și a certificatului de urbanism nr. 1115/2021 emis în 

baza acestora;                  
      iniţiator: primar Vergil Chițac 

       - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5  
 

13. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 489/2009, HCL nr. 

316/2013, precum și a actelor subsecvente emise în baza acestora; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

              - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5 
 

14. Proiect de hotǎrâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând 

loc de veci în proprietatea domnului Pețu Dumitru, revoluționar, 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 

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

15. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în 

vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din 
domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin 
Direcția de Sănătate Publică a judetului Constanța în domeniul public al 

municipiului Constanța. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

16. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în 

vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil 

din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Finanțelor 
Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală 

Regională a Finanțelor Publice Galați în domeniul public al municipiului 
Constanța. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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



17. Proiect de hotǎrâre pentru modificarea HCL nr. 132/23.04.2021 privind 

retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul 

Constanța, str.Răscoala din 1907 nr.4. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

18.  Proiectul de hotǎrâre privind încetarea aplicabilitătii prevederilor HCL nr. 

233/23.09.2011 privind atribuirea dreptului de folosință gratuită asupra 

terenului în suprafață de 177,70 mp către Camera de Comerț, Industrie, 
Navigație și Agricultură Constanța. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 5   

19. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniul privat al municipiului Constanţa.  
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5   

20. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care aparțin domeniul public al municipiului Constanţa.  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

21. Proiect de hotǎrâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. 

Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

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

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa. 

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

23. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în 

vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil 
din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Educației, 

prin Inspectoratul Școlar Județean Constanța în domeniul public al 
municipiului Constanța. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor 

imobile proprietate privată a municipiului Constanța;                 

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

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiului 

Constanța;                 

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

 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acces în Zona 

Peninsulară a municipiului Constanța;                 

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

 



27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico -  economice, 

faza de studiu de prefezabilitate pentru ” Amenajarea unei grădini publice în 

cartierul Tomis Nord zona Brotăcei – Tic Tac din Municipiul Constanța ”;                 

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

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca 

modalitate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără 

stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului 

privind serviciul de capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân de 

pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul 

Constanța și SC Confort Urban SRL;                 

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

29. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului de organizare și 

funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului 

Constanța;                 

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

 
 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Înfrățire între 

municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Cahul, 

raionul Cahul din Republica Moldova;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Înfrățire între 

municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Chișinău 

din Republica Moldova”;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

32. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri provizorii în Consiliul 

de administrație al SC Confort Urban SRL;                 

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

 
 

 

 


