
ORDINE DE ZI 

 
Comisia nr. 2 – de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 

lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 
monumentelor istorice și de arhitectură 

Ședința din data de 14.03.2018 ora 13,00 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind completarea documentației anexă la HCL nr. 
260/2014 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - pentru zona 

delimitată bd. Mamaia la vest, str. Unirii la est, str. Pescăruș la nord, str. 
Făgetului la sud, terenuri proprietate publică și privată. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 
construire imobil birouri P+5-6E, bd. Mamaia nr. 226, lot 2, investitor   

S.C . Black Sea Estate S.R.L.. 
 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 

zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, al. Hortensiei și str. cpt. Dobrilă 
Eugeniu, inițiator Nicola Cristian Nicolae. 

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
zona delimitată de bd. I.C. Brătianu și aleile interioare lotizării aprobate 
prin HCL nr. 32/2015, inițiator S.C. Gemini Estate S.R.L.. 

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
zona delimitată de bd. Mamaia și alei acces, zona Luna Parc, inițiator S.C. 

Oil Depol S.R.L.. 
 

6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 175/2017 
privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri 
pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța,  zona Badea 

Cârțan din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și 
administrarea Consiliului local al municipiului Constanța. 

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 176/2017 
privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri 

pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța,                
str. Caraiman din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 

Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și 
administrarea Consiliului local al municipiului Constanța. 

 

8. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul 
Constanța bd. Tomis nr. 2 și str. Mircea cel Bătrân nr. 1. 

 

9. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul 
Constanța str. Tineretului nr. 23, Palazu Mare. 

 

10.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 
privat al municipiului Constanța, bd. Tomis nr. 301, în vederea înscrierii în 
cartea funciară. 

 

11.  Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța. 

 


