
 
 

 Listă proiecte HCL - ședința Comisiei nr.  5 din 21.06.2019 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019; 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Analizei potențialului turistic din 

Regiunea Sud-Est a României” în cadrul proiectului “Development of 
Sustainable Cultural Tourism in the Black Sea Basin – CULTOUR-BSB” – BSB-

117 în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-
2020; 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind acordarea de 
finanțări din bugetul municipiului Constanța pentru activități sportive 

organizate în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului; 
 
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului special al RADET 

Constanța în cadrul procedurii de insolvență; 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
113990/11.06.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil 
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Bogdan Vasile nr. 

121, în suprafață de 41 mp, în vederea vânzării directe către Constantin 
Ioan; 

 
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

113982/11.06.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil 

proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Pescarilor nr. 69B, 
în suprafață de 1718 mp, în vederea vânzării directe către SC Solid House 

SRL; 
 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat din municipiul Constanța; 

 
8.  Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; 

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

privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Constanța; 

 
10. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea RAEDPP Constanța 

a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța; 

 
11.Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea  Băncii Naţionale a 

României, în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța asupra 
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Calatis nr. 25A, fost nr. 27; 
 

12. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul centralizat al 
bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa; 

 
13. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 466/2009 privind lista 

bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Constanţa ce urmează a 

fi concesionate către SC RAJA SA Constanța; 
 



14. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de expropriere a 
imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de 

investiţii de utilitate publică şi de interes local “Sală Sport Polivalentă – 5000 
locuri”, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania 

Naţională de Investiţii “CNI” SA; 
 

15. Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 169/2019 
privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor 
imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța, din 

administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ 
preuniversitar de stat. 

 
 


