
   
  Listă proiecte HCL - ședința Comisiei nr.  5 din 16.07.2018 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018; 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cunatumului cotizației anuale aferente 

calității Municipiului Constanța de membru al Clubului Internațional al Mării 
Negre; 

 

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

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

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

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de 

creșă de către Serviciul public de asistență socială Constanța; 
 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 24/2016 privind aprobarea 

programului „Respect”, cu modificările și completările ulterioare ; 
 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 275/2016 privind aprobarea 
de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure care se 
încălzesc cu lemne de foc și energie electrică; 

 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea 

de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane 
beneficiare din municipiul Constanța; 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 253/2015 privind aprobarea 
de ajutoare pentru încălzirea locuinței în conformitate cu OUG nr. 70/2011 

privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece; 
 

10.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 350/2017 privind statul de 

funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, precum și aprobarea 
unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului; 

 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară "Turism Dogrogea", a Actului constitutiv și a Statutului 

acesteia; 
 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca 
partener în cadrul proiectului "CERTOUR II" FOR A BETTER SME 

MANAGEMENT" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării 
acestuia în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-
2020 ; 

 
13.Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra 

unor ambarcațiuni cu vele și accesoriile aferente, acordat Clubului Nautic 
Român Constanța prin HCL nr. 204/2013; 

 

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acces în Zona 
Peninsulară a municipiului Constanța; 

 



15.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
94840/08.06.2018 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 

contractului autentificat sub nr. 2829/21.10.2005; 
 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
imobilului situat în municipiul Constanța, str. Sergent Nicolae Grindeanu nr. 

68; 
 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

imobilului situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17; 
 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 
publică a imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, str. 
Cuza Vodă nr. 31A, în suprafață de 79 mp.; 

 
19.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat din municipiul Constanța; 

 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind activitatea de 
ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe 

partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța; 
 

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizelor generale pentru 

lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - 
cartier Compozitori; 

 
22.Hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; 

 
23.Hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune, cu sultă, a imobilului situat 

în municipiul Constanța, str. Victor Babeș nr.15; 
 

24. Hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Tudoroiu Gheorghe, 

revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii 
nr.341/2004; 

 
25.Hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Tismănaru Stan, 

revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii 

nr.341/2004; 
 

26.Hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui 
imobil aflat în domeniul privat situat în municipiului Constanța, Stațiunea 

Mamaia; 
 

27. Hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui 

imobil aflat în domeniul privat situat în municipiului Constanța, zona UMC-Mal 
Lac Siutghiol; 

 
28.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren pentru 

terenul situat in municipiul Constanta, bd. Aurel Vlaicu, lot 1, proprietatea SC 

Vlaicu Development SRL; 
 

29.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 


