
      Listă proiecte de hotărâri - ședința Comisiei nr. 5 din 20.09.2019 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între 
Municipiul Constanța, Județul Constanța din România și Orașul Fort 

Lauderdale, Statul Florida din Statele Unite ale Americii; 
  

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 76/2017 privind aprobarea 
aderării municipiului Constanța ca membru al Camerei de Comerț, Industrie, 
Navigație și Agricultură Constanța; 

 

3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
listei de investiții pe anul 2019 ale RAEDPP Constanța; 

  

4.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 7/2018 
privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de 

prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor 
evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari sau care urmează a fi 
evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 

74/2007; 
 

5.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul 
locativ; 

  

6.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 146/2018 privind 
repartizarea unor spații cu altă destinație decât aceea de locuință; 

 

7.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 323/2015 
privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea 
de locuință, modificată și completată prin HCL nr. 208/2016; 

  
 

8.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 324/2015 

privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit, modificată și 
completată prin HCL nr. 207/2016; 

 

9. Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele 
construite prin programul ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de 
prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru 

tineri; 
 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, 
faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție aferente 
obiectivului  de investiții „Lucrări de intervenții și modernizare B-dul Tomis, 

pe sectorul cuprins între B-dul Mamaia și str. Ion Rațiu, municipiul 
Constanța”; 

  

11.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 86 mp situat în municipiul Constanța, 
bd. Tomis nr. 2, în favoarea numiților Talpeș George-Giuliano și Talpeș Maria 

Cristina; 
 

12.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 30 mp situat în municipiul Constanța, 
str. Mircea cel Bătrân nr. 1, în favoarea numiților Talpeș George-Giuliano și 

Talpeș Maria Cristina; 
 



13.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 136 mp situat în municipiul 

Constanța, bd. Tomis nr. 310C, Piața Tomis 3, zona Punct Termic 117, în 
favoarea numitei Andronache Mariana; 

  

14.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 648 mp situat în municipiul 
Constanța, str. Olteniei nr. 25, în favoarea societății Dia Auto SRL; 

  

15.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 555 mp situat în municipiul 

Constanța, str. Hatman Arbore nr. 45E, în favoarea societății Dinu-Z-
Prestcom SRL; 

  

16.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 53 mp situat în stațiunea Mamaia, 

grup sanitar Albatros, zona Club Castel, în favoarea societății D&D Mixt Com 
SRL; 

 

17.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în stațiunea Mamaia, 
zona Cazino Castel, în favoarea societății Lord Unic SRL; 

  

18.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa; 
  

19.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 
public al municipiului Constanța, situat în bd. Tomis nr. 425, lot 112, în 
vederea înscrierii în cartea funciară; 

  

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre 
Municipiul Constanța și societatea Impact Developer & Contractor SA; 

 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre 
Municipiul Constanța și societatea CT VMA Construcții SRL; 

  

22.  Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; 

 

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor de inventar pentru bunuri ce 
constituie domeniul public al municipiului Constanța; 

  

24.  Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 280/2019 
privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în 
domeniul privat al municipiului Constanța situat în str. Nicolae Kirculescu nr. 

42, lot 42. 
  

  
 

 

   
 

 
 


