
  Listă proiecte HCL - ședința Comisiei nr.  5 din 12.04.2019 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul 
municipiului Constanța în anul 2020; 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
RAEDPP Constanța pe anul 2019; 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
SC ECOSAL SRL Constanța pe anul 2019; 
 

4. Proiect de hotărâre privind retragerea municipiului Constanța din cadrul 
organizației Xarxa FP; 
 

5.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 
49/28.02.2019 privind stabilirea nivelului chiriiilor și subvenționarea 
acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 

114/1996, situate pe raza municipiului Constanța; 
 

6.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 

48/28.02.2019 prinind stabilirea nivelului chiriiilor și subvenționarea 
acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor 
evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor 

proprietari în baza OUG 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța; 
 

7.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de 
ANL în regim de închiriere din recuperări; 
 

8.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul 
locativ de stat în regim de închiriere din recuperări; 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Direcției generale de 
asistență socială la Rețeaua Socială Europeană – European social Network 
(ESN); 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru 
organizarea evenimentului „Sărbătoarea zilei limbii tătare”; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11.  Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 
313/31.07.2018 cu un administrator provizoriu în Consiliul de 
administrație al SC ECOSAL SRL Constanța; 

 

12.  Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 
37/15.02.2019 cu un administrator provizoriu Consiliul de administrație al 

Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța; 
 

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

 



14.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 din HCL 

nr. 201/2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale 
Consiliului local al municipiului Constanţa; 

 

15.  Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 
 

 

 

 

 
 


