
      Listă proiecte de hotărâri - ședința Comisiei nr. 5 din 14.12.2017 
 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2018; 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la 

Uniunea Internațională pentru Transportul Public și plata cotizației anuale 
aferente; 

 
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de 

A.N.L. în regim de închiriere din recuperări; 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu de depozitare de 

către Serviciul public de asistență socială ; 
 

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

pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Dianei nr.4, proprietatea 
doamnei Radu Ana Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 

neîngrijită; 
 

6.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Petru Rares nr.1, 
proprietatea domnului Radu Iulian și a doamnei Radu Zoe Paula, ca urmare a 

constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 
 

7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, B-dul Tomis nr.34, 
proprietatea domnului Nicolae Vasile și a doamnei Nicolae Anca Mihaela, ca 

urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 
 

8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, B-dul I.C. Brătianu nr.14, 
proprietatea S.C. Tectonis Project S.R.L., ca urmare a constatării stării 

tehnice de teren neîngrijit; 
 

9.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului 
privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de 
piață în municipiul Constanța, aprobat prin H.C.L. nr. 371/2016; 

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

150800/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 
contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 430/13.02.2013 la 

BNPA Mariana Iosif, adiționat; 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
150803/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 

contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 370/25.02.2014 la 
BNPA Mariana Iosif; 

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

150807/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 

modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 



contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1454/23.04.2003 la 
BNPA Mariana Iosif, adiționat; 

 

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

150810/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 

contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2097/31.07.2007 la 
BNP Ciprian Alexandrescu; 

 

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

150814/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 

contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3080/31.07.2007 la 
BNPA Mariana Iosif; 

 

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

150823/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 

contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2134/09.10.2007 la 
BNP Mariana Lambrino; 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
150825/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 

modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 
contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4827/13.12.2002 la 
BNPA Mariana Iosif, adiționat și sub nr.4542/06.12.2004 la BNPA Mariana 

Iosif; 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
150830/23.11.2017 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 

modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 
contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.  791/04.09.2003 la 
BNP Darie Ruxandra Luminița; 

 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, str.Sentinelei nr. 25A, în suprafață 
de 74,67 mp; 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, str. Salonic nr. 12, în suprafață de  

300 mp; 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, str. Meșterul Manole nr. 36, în 
suprafață de  55 mp; 

 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, str. Mercur nr. 17, în suprafață de  

21 mp; 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, str. Mircea Berbereanu nr. 23, în 
suprafață de  156,52  mp; 

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

150833/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil 



proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Bd. Mamaia nr.431D    
(stațiunea Mamaia, zona Bar Pinguin); 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
150833/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil 

proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Bd. Mamaia nr.431D      
(stațiunea Mamaia, zona Bar Pinguin); 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
150836/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil 

proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Flămânda nr. 19A 
și nr.19B; 

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
150838/23.11.2017 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil 

proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Dorului nr. 11B; 
 

27. Proiect de hotărâre privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului 

public al municipiului Constanța; 
 

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

 
29. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul 

Constanța, str. Ion Adam nr. 61, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

 
30. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 238/31.07.2017 privind 

alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a 
Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în anul competițonal 2017-2018; 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 


