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SUPLIMENTAREA PROIECTULUI ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare din data de 26.02.2021 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind „Creșterea 
transparentei cheltuirii banilor publici la nivelul Municipiului Constanța și a 
instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului 
Constanta”; 

 iniţiatori: consilierii locali Dumitru Caragheorghe, Florin Cocargeanu, Mihai 
Ochiuleț 

      - aviz Comisia de specialitate nr. 5  
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării unității administrativ-

teritoriale municipiul Constanța în calitate de membru fondator la înființarea 
Asociației ,,Asociația Județeană pentru Dezvoltare Durabilă ’’Constanța pentru 
Constanța’’; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea 
spațiilor cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea 
municipiului Constanța și în administrarea/proprietatea RAEDPP Constanța și 
meselor/tarabelor și terenurilor destinate comercializării de produse, situate în 
piețele agroalimentare administrate de RAEDPP Constanța; 

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

 
4.  Proiect de hotărâre privind completarea art. 7 din HCL nr. 323/2015 privind 

administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5  
 
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 

Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5  
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” 
Constanța; 

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



7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind  delegarea 
gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT 
BUS S.A. și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța ; 

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

 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Registrul 

Auto Român a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Port Tomis” 

din domeniul public al Statului Român în domeniul public al municipiului 
Constanța ; 

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

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii imobilului „Lac 

Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român în domeniul public al 
municipiului Constanța; 

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

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile -teren din 

domeniul public al Județului Constanța în domeniul public al municipiului 
Constanța; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către RAEDPP a 

unor imobile situate în municipiul Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5  
 
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a parcărilor publice din municipiul Constanța; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5  

 
 

 
     PRIMAR, 
        Vergil CHIȚAC 
         CONTRASEMNEAZĂ, 
            Secretar general, 

                      Georgiana GOSPODARU 
 
 
 
 


