
 

 
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 21.11.2017 ora 13,00 

 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 

privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al municipiului Constanța. 

2. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța. 

3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (apartamentarea) unui imobil 
situat în municipiul Constanța, str. Ardealului nr. 2-4, în vederea înscrierii 
în Cartea Funciară. 

4.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 
al municipiului Constanța a unor construcții aflate în administrarea 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, situate în municipiul Constanța b-dul. 

Ferdinand nr. 100, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 

delimitată de str. Calafatului, Șoseaua din Vii și str. Mitropolit Veniamin 
Costache, inițiatori Dobre Monica și Dobre Sorin. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 
delimitată de str. Tudor Vladimirescu, str. Ion Lahovari, str. Dimitrie 
Bolintineanu și str. Miron Costin, inițiator Ramazan Alper. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 
amplasare structură metalică pentru închidere și acoperire terenuri de 

fotbal, str. Mihail Drumeș nr. 13, investitor Fotu Mihai. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – 
reglementare teren situat în str. I.L. Caragiale nr. 47A, în baza sentinței 
civile nr. 3219/2013. 

9. Cerere de revocare HCL nr. 116/2009 formulată de d-na Felicia Nadina 
Ovanesian înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 
124200/28.09.2017.  

10. Punct de vedere – servicul juridic referitor la plângerea prealabilă 
formulată de Puiu Nicolae și Puiu Geta înregistrată la Primăria municipiului 

Constanța sub nr. 92016/19.07.2017. 
11. Punct de vedere – servicul juridic referitor la plângerea prealabilă 

formulată de S.C. INTERCOM-TOPAZ SRL înregistrată la Primăria 
municipiului Constanța sub nr. 94230/24.07.2017. 

12. Punct de vedere – servicul juridic referitor la plângerea formulată de d-na 
Ionescu Marioara înregistrată la Primăria municipiului Constanța sub nr. 

109901/29.08.2017. 
 

 

 

 

 


