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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli al Regiei Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2019. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic 
Dimitrie Leonida, Constanța” – Corp internat. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor 
de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de 
Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța”– Corp cantină și Corp internat. 

 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 101/2019 privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Școala 
Gimnazială nr. 14, Palazu Mare, Constanța”. 

 
5. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafaţă de 733 mp, situat în municipiul Constanţa, str. 

Pescarilor nr. 41, bl. FZ12, scările E şi F, în favoarea societăţii Stejarul S.R.L. 
 

6. Proiect de hotărâre pentru 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. 
 

7. Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 156/2019 privind 
modificarea HCL nr. 141/2014 privind darea în administrarea Serviciului de 
Ambulanță Județean Constanța a imobilului situat in str. Bravilor nr. 1. 

 
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a capacităților 

energetice de distribuție a energiei electrice, respectiv rețea electrică de 
joasă tensiune și rețea electrică de curenți slabi din zona Cartier “Santa 
Maria Bay”-Faleză Nord Constanța către E-Distribuție Dobrogea S.A. 

 
9. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a rețelei de gaz 

din zona Cartier “Santa Maria Bay”-Faleză Nord Constanța către Distrigaz 
Sud Rețele S.R.L.. 

 



10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 
204/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școală Gimnazială nr. 
17, Ion Minulescu, Constanța”. 

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

205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școală Gimnazială nr. 

8,  Constanța”. 
 

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

203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școală Gimnazială nr. 
38, Dimitrie Cantemir,  Constanța”. 
 

13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 și 2 din HCL nr. 
202/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat,  

Constanța”. 
 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiectul „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program 
prelungit „Amicii”, Constanța”. 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii elevilor care au obţinut 

media 10 la examenul naţional de bacalaureat şi a profesorilor îndrumători. 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autovehicule 

necesare pentru activităţi proprii şi activităţi specifice desfăşurate de 
Primăria municipiului Constanţa. 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie 

publică a terenului situat în municipiul Constanţa, str. Ion Ursu FN, în 
suprafaţă de 84 mp. 
 

 
 

 
 


