
Proiect ordine de zi, Comisia nr. 5, ședința dn 28.04.2022, ora 15.00 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac 

obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța, ca 

urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de 
concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale; 

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

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc 

de veci în proprietatea domnului Ștefănescu Marian Laurențiu, 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. 1 și nr. 5  
 

3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul 
Constanța bd. Mamaia nr. 331A, în vederea înscrierii în cartea funciară;    

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

4. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;    

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

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al 
municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanța;    

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

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 335/2011 privind transmiterea 
unor imobile aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din 

administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța în administrarea unităților de învățământ 
preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;    

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

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenurilor 
identificate cu numerele cadastrale 253963, 254095, 253985, 253986, 253987 

situate în municipiul Constanța;    
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  

 
8. Proiect de hotărâre 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. 1 și nr. 5  

 



9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 
Contractului de delegarea a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat din municipiul Constanța;    
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5  

 
10. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită constituit în 

favoarea Uniunii Artiștilor Plastici din România – filiala Constanța, asupra unor 
imobile aparținând domeniului privat al municipiului Constanța, situate în 
municipiul Constanța;    

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

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru 

administrarea eficientă a bunurilor aflate în administrarea/proprietatea 

R.A.E.D.P.P. Constanța;  
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică, în vederea 
închirierii, a spaţiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în 

Constanța str. Ștefan Cel Mare nr. 90 (zona A), în suprafaţă utilă de 100,59 mp 
și beci în suprafață de 72,37 mp; 

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

13. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 
administrație al societății CT BUS SA; 

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

 

14. Proiect de hotărâre privind numirea a doi membri provizorii în Consiliul de 

administrație al societății Telegondola-Mamaia SRL. 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 
 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei noi unități administrativ-

teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Apă-Canal Constanța”; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5  
 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu de depozitare de 

către Direcția generală de asistență socială Constanța; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  
 
17. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii bănești elevilor Liceului 

Teoretic „Ovidius” și profesorului îndrumător, care au obținut rezultate 
remarcabile cu proiectul „Lepidopterra” la concursul internațional 

multidisciplinar NASA Space Settlement Design Contest 2022, organizat de 
National Space Society; 
iniţiatori: grupul consilierilor locali PNL 

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



 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reabilitarea  
rețelelor de termoficare din municipiul Constanța – etapa III, revizia 2” și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse; 

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

 
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea planului anual de evoluție a tarifelor, 

corespunzător documentației tehnico-economice aprobate - Studiu de 

Fezabilitate „Reabilitarea  rețelelor de termoficare din municipiul Constanța – 
etapa III, revizia 2”, pentru perioada 2022-2041. 

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

 

 
 

 

                  


