
 
 

 
 Listă proiecte HCL - ședința Comisiei nr.  5 din 24.07.2019 

 
 

 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019; 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I 

pe anul 2019; 
 

3. Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al SC 

ECOSAL SRL Constanţa cu membri provizorii; 
 

4.  Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administraţie al Regiei 

Autonome de Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa. 
 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care 

beneficiează consilierii locali ai municipiului Constanţa; 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier 

local pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar şi aprobarea 
cheltuielilor aferente acestei deplasări; 

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 168/2016 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuţia lucrărilor de 
reamenajare a locurilor de joacă existente în municipiul Constanţa în faza 

DALI; 
 

8.  Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 57/2018 privind 
constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța; 

 

9.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 
public al municipiului Constanța, str. Medeea nr. 25A, în vederea înscrierii în 

cartea funciară; 
 

10.  Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere 
asupra unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanţa, situat în 

str. Nicolae Kirculescu nr. 42, lot 42; 
 

11.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 501 mp, situat în municipiul 
Constanța, str. Interioară 3 nr. 1, în favoarea numitei Caluda Elena; 

 

12.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 115 mp, situat în municipiul 

Constanța, str. Suceava nr. 5, în favoarea numitei Ciolacu Dumitroula-
Simona; 
 

13.  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; 

 
 

 



 

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

120107/21.06.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 
contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1751/29.12.2006 și 

sub nr. 594/13.03.2012; 
 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
131350/09.07.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil 
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în bd. Tomis nr. 1, în 

suprafață de 384 mp, în vederea vânzării directe către SC Doris Trading SRL; 
 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 

publică a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 465, zona 
mal Lac Siutghiol, în suprafață de 304 mp; 
 

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 
publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Tabla Buții, zona 
Faleză Nord, în suprafață de 109 mp; 

 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, Şoseaua din Vii nr. 44-46, în 

suprafață de 65 mp, către Moldoveanu Vasile; 
 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, Poarta 1, în suprafață de 110 mp, 
către Cușu Iancu; 

 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, str. Valter Mărăcineanu nr. 12, în 

suprafață de 49,15 mp, către Babu Constantin şi Babu Cheraţa; 
 
  

 


