
Listă proiecte HCL pentru ședința Comisiei nr. 5 din 12.12.2018 
  

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 136/2018 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanţa 

începând cu anul 2019; 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru 

acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru 
întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului 

Constanţa, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri şi a 
impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de 
servicii turistice pentru o perioadă de cel puţin 6 luni într-un an calendaristic; 

 
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului asupra activităţii de 

administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC Confort Urban 
SRL Constanţa pentru semestrul I al anului 2018; 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare pe durata 
mandatului Consiliului de administraţie al SC Confort Urban SRL; 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea auditorului statutar al SC Confort 

Urban SRL Constanţa, pentru exerciţiile financiare 2018, 2019 şi 2020; 
 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 409/2018 privind statul de 

funcţii al Spitalului de Boli Infecţioase Constanța; 
 

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

8.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă; 

 
9.  Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit 

din recuperări; 

 
10.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a membrilor 

Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului 
Public şi Privat Constanţa; 

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea adiţionării contractului de închiriere nr. 
5299/08.11.2017, încheiat între Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret şi 

SC Vodafone SA; 
 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii “Creşterea eficienţei energetice a imobilului Colegiul Naţional Mircea 

cel Bătrân”; 
 

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

187962/02.11.2018 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin 
licitație publică cu strigare al imobilului teren proprietate privată a 

municipiului Constanța, situat în str. Cuza Vodă nr. 31A, în suprafață de 79 
mp, precum și a caietului de sarcini; 
 



14. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 
publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Spiru Haret nr. 39A, în 
suprafață de 194,15 mp; 

 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 

publică a terenului situat în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr. 271, în 
suprafață de 76 mp; 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Restaurant 

Sirena, în suprafață de 1657 mp către SC Salvator SRL; 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, str. Avram Iancu nr. 61, în suprafață 
de 40 mp, către Răileanu Vasile și Otilia; 

 
18.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Mihail Kogălniceanu nr. 

5, proprietatea doamnei Bari Selma, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită; 

 
19. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Arhiepiscopiei nr. 11, 
proprietatea SC Coral SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită; 

 
20. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Arhiepiscopiei nr. 20, 
proprietatea SC Tănase Cadastru SRL, ca urmare a constatării stării tehnice 
de clădire neîngrijită; 

 
21. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Ecaterina Varga nr. 34, 
proprietatea SC Ideea Contrast SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită; 

 
22.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Marcus Aurelius nr. 10, 
proprietatea domnului Coman George Florin și a domnului Coman Gheorghe, 
ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 

 
23. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Arhiepiscopiei nr. 22, 
proprietatea doamnei Odobescu Mihaela, a doamnei Popa Ileana, a domnului 
Lescovar Eugen Şerban şi a domnului Holban Dinu Ştefan, ca urmare a 

constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 
 

24. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Sulmona nr. 30, 
proprietatea domnului Munteanu Marius, a doamnei Munteanu Denise Roxana 

şi a SC Model Constanţa SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită; 

 
25. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, b-dul IC Brătianu nr. 28, 



proprietatea SC Rommega SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită; 
 

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 313/2017 privind emiterea 
acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din 

indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Dumbrava 
Roșie nr. 53; 
 

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Albu Vasile, 
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii 

nr. 341/2004. 
 
  

 

 

 


