
       

 

 

  

  Listă proiecte de hotărâri pentru ședința Comisiei nr. 5 din 21.02.2019 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV pe 

anul 2018; 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unor 

posturi vacante și temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 
Constanța; 

 
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară 

Constanța și a comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor; 

 
4.  Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al 

municipiului Constanța” domnișoarei Nicoleta Daniela Sofronie; 

 
5.  Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al 

municipiului Constanța”  domnului Gheorghe Stanciu; 

 
6.  Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al 

municipiului Constanța” doamnei Elena Buhaiev (post mortem); 
 

7.  Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al 

municipiului Constanța” domnului Iulian Ion Căpățână"; 
 

8.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 267/2018 de 
aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de 

parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei 
achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport 

public - autobuze electrice cu lungimea de 12 m"; 

 
9.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 266/2018 de 

aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-
economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de 

parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei 
achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de mijloace de transport 

public - autobuze electrice cu lungimea de 10 m"; 
 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 204/2018 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 

eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 17, Ion Minulescu, 
Constanţa”; 

 
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 205/2018 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, Constanţa”; 

 
 



 

 
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 203/2018 

privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 
eficienţei energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, 

Constanţa”; 
 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 202/2018 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea 

eficienţei energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanţa”; 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei  de avizare  a lucrărilor de 
intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit 

Amicii, Constanţa”; 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivul de 

investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie 
Leonida, Constanța” - Corp Internat; 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
190694/06.11.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate 

privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, zona Căpitănie, mal 
Lac Siutghiol, în suprafață de 622 mp, în vederea vânzării directe către 
Autoritatea  Navală Română; 

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

18806/30.01.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate 
privată a municipiului Constanța, situat în str. Int. Slt. Bogdan Vasile nr. 11, în 

suprafață de 31 mp, în vederea vânzării directe către Crețu Genoveva și Nistor 
Mihaela; 

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

18816/30.01.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate 

privată a municipiului Constanța, situat în str. Ciprian Porumbescu nr. 31, în 
suprafață de 142,63 mp, în vederea vânzării directe către Ciocan Gabriel; 
 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
13649/22.01.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate 

privată a municipiului Constanța, situat în str. Sergent Nicolae Grindeanu nr. 68, 
bl. E8, sc. A, et. 4, ap. 17, în suprafață utilă de 38,43 mp, balcon în suprafață de 

3,08 mp, în vederea vânzării directe către Basarab Viorica; 
 

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

18811/30.01.2019 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin licitație 
publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în 

str. Chiliei nr. 50, în suprafață de 27 mp, precum și a caietului de sarcini; 

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

18803/30.01.2019 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin licitație 
publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în 

str. Traian nr. 98A, în suprafață de 20 mp, precum și a caietului de sarcini; 

 
 



 
 

 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului 

situat în municipiul Constanța, str. Liliacului nr. 7, în suprafață de 50 mp, către 

Ciocîrlan Dumitru-Florin și Ciocîrlan Mihaela; 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului 
situat în municipiul Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu nr.88G, în suprafață 
de 44 mp, către Manițiu Victor; 

 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului 

situat în municipiul Constanța, zona Perla – chioșc poliedral, în suprafață de 22 
mp, către Cușu Tănase și Cușu Traiana; 

 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului 

situat în municipiul Constanța, str. Salonic nr. 12,  în suprafață de 309 mp, către 

Percsi Letiția Ligia; 

 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a 

terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Tabără Nord, în 

suprafață de 149 mp; 
 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării clauzelor contractului de 

concesiune nr. 94901/2001, adiționat, încheiat de municipiul Constanța cu SC 
Premier Restaurants Romania SRL în baza HCL nr. 150/2001. 

 
  
  


