
 

 
 

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 26.10.2021, ora 11:00 

 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – 
construire hotel-apartament, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici Serghei; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire 
imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 3, 
investitor Manea Niculae Cezar; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - aviz Comisia de specialitate nr.2  

   

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - construire 
imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, zona Cazino, terasa 4, 

investitor Simca Dor SRL; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
      - aviz Comisia de specialitate nr. 2  

   

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire 
imobil locuințe colective, intr. Maior Șofran nr.6, investitor Gușă Mihaela 

Gabriela; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - aviz Comisia de specialitate nr. 2 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 
situată în Stațiunea Mamaia, delimitată de bd. Mamaia și alei carosabile, 

inițiator Parc Mamaia Nord SRL; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - aviz Comisia de specialitate nr. 2 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 
delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, inițiator 
Dinamic Trading Star SRL; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

             - aviz Comisia de specialitate nr. 2 
 

7. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr.367/2007 privind aprobarea 
Planului urbanistic de detaliu „Construire imobil apartamente cu spațiu 
comercial D+P+4E și spațiu comercial P+1-2E, str. Mihai Viteazu nr. 67, teren 

în suprafață de 230,39 mp, proprietate Zaif George; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 
             - aviz Comisia de specialitate nr. 2    

 



 

 

8. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr.276/2011 privind aprobarea 
Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat în municipiul Constanța, 

delimitat de str. Medeea, TMN TAGCIC 9, C3A, str. Cercetaș Crăcană, str. 
Buzatu, teren în suprafață de 2800 mp, proprietatea persoanelor fizice și 

juridice; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.128/2020 privind aprobarea 
Planului urbanistic zonal pentru teritoriul situat la vest de zona industriala si de 

servicii cu acces din bd. Aurel Vlaicu , investitor SC Isaran SRL; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - aviz Comisia de specialitate nr. 2  

10. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal „Stațiunea Mamaia-Modificare HCL nr. 129/2001, teren în 

suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, persoanelor juridice, 
domeniului public și privat al municipiului Constanța; 

inițiator: primar Vergil Chițac 

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

11.Proiect de hotărâre pentru revocarea parțială a HCL nr. 121/2011 privind 
aprobarea documentației „Reactualizare PUZ Palazu Mare III, modificare HCLM 
nr. 116/2003 și HCLM nr. 126/2003, teren în suprafață de 585 ha, aparținând 

persoanelor fizice și juridice; 
initiator: primar Vergil Chițac 

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

 

 


