
Ordine de zi proiecte Comisia nr. 2 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu 
 oneros, în favoarea S.C. Inter Vip S.R.L., asupra terenului situat în 

 Stațiunea Mamaia, aferent activului „teren tenis Caraiman”, în suprafață 
 de 2691 mp; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

2. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului 

 bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; 
 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
3. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.211/2011 privind 
 însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

 al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.63/2013 privind 
 aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

 administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

  
5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în 
 favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în 

 municipiul Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes 
 public; 

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 
6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosința gratuită a Serviciului 

 public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul 
 Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism 

 Actualizare PUZ zona Campus Universitar, inițiator Primăria municipiului 
 Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea 
 numărului minim de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări 
 autorizate pe raza municipiului Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

9. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 184/2013 pentru 

 îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și 
 înfrumusețare a municipiului Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 
 

 



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 

 zona delimitată de str. Mugurului , str. Meșterul Manole, str. Hatman 
 Arbore și str. Valea Albă, inițiator Lupșa Nicolae; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

11. Proiect de hotărâre privind denumire stada Veterani; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

 

 

 
 

 

 

 


