
 
   Lista proiecte sedinta Comisiei nr. 5 din 19.09.2017 

 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilitati la transportul public de 
calatori pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul 
Constanta; 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe 

trimestrul II  2017; 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 221/2017 privind 

aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și 
conexe acestora prestate de către S.C. Confort Urban S.R.L.; 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții “Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul 
Teoretic Ovidius Constanța”; 

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

consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei 
Termice Constanţa;  

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

consiliului de administraţie al al Regiei Autonome de Transport în Comun 
Constanţa; 

 
7. Proiect de hotărâre privind privind acordarea dreptului de uz și servitute în 

favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în 

municipiului Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes 
public; 

 
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a terenului in 

suprafata de 1109 mp situat in Constanta, Soseaua Mangaliei, zona Billa, 

catre Arhiepiscopia Tomisului in vederea edificarii unui lacas de cult; 
 

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinta gratuita, pe 
perioada existentei constructiei, aspra terenului in suprafata de 300 mp. 
situat in municipiul Constanta, B-dul Mamaia intersectie cu B-dul Aurel 

Vlaicu, Arhiepiscopiei Tomisului, in vederea construirii Capelei Tinerilor; 
 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 174/2017 
privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri 
pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța str. 

Primăverii nr. 2 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Tineretului și Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și 

administrarea Consiliului local al municipiului Constanța; 
 

 

 
 

 
 
 


