
 
 

 
 

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 22.02.2019 ora 12,00  

 
 
 

1. Participarea la şedinţa comisiei a d-lui Cuşu Iancu, reprezentant legal al SC 

Real Estate Investment SRL şi a proiectantului – referitor la punctul 3 de pe 

ordinea de zi. 

 

2. Participarea la şedinţa comisiei a d-nei Bucureanu Anca şi a proiectantului – 

referitor la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

 
3. Participarea la şedinţa comisiei a d-nei Popescu Cristiana – referitor la 

punctul 12 de pe ordinea de zi. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire imobil D+P+5-8E - hotel-apartament, Stațiunea Mamaia, zona 

Pinguin, investitor SC Real Estate Investment SRL. 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire imobil D+P+8E - hotel-apartament, Stațiunea Mamaia, zona hotel 

Caraiman, investitor Bucureanu Anca. 

 
6. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 

81/2010 privind aprobare PUZ pentru teritoriul delimitat de bd. I.G.Duca, str. 

Griviței, str. Sabinelor, str. Avram Iancu şi str. Atelierelor. 

 
7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 

230/2010 privind aprobare PUZ pentru teritoriul delimitat de str. Miorița, str. 

Nicolae Grigorescu, str. Primăverii, str. Ileana Cosînzeana. 

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire imobil P+1E - cabinete medicale, str. Opalului nr. 14, investitor 

Vasile Ovidiu Adrian. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire imobil D+P+2-4E, str. Eugen Lovinescu nr. 21, investitor SC Strolz 

Drilling SRL. 

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire imobil 2S+P+6E - locuire colectivă cu spații comerciale și birouri la 

parter, bd. Aurel Vlaicu nr. 315F, investitor Vlădoi Stancu. 

 



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 

terenul delimitat de bd. Tomis, incintă RAJA și drumuri de exploatare, zona 

Palazu Mare, inițiator SC MAS Publishing & Partners SRL. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 

teritoriul delimitat de șos. Mangaliei, intr. Mangaliei, calea ferată și incinta SC 

Carmeco SA, inițiator SC Ever Green Recycling SRL. 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentului Politica de parcare a 

municipiului Constanța. 

 
14. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța. 

 

15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile situate în municipiul 

Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța. 

 

16. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 

privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 

Constanța. 

 

 

 

 

 

 
 


