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       Listă proiecte de hotărâri Comisia nr. 2 – 30.08.2021, ora 12.00 
                                                                                        

 

 
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de mobilitate integrat, 

considerat strategic la nivelul municipiului Constanța;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pe zgomot pentru 

aglomerarea Constanța, aferent Hărților strategice de zgomot pentru 

Municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și Stațiunea Mamaia, aprobate 

prin HCL nr. 458/2018;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
 - avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2   

 
3.  Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 252/2017 privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Avram 

Iancu, al. Garofiței și terenuri proprietate privată, inițiator Mardare Cezar;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2  

 
4.  Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 85/2017 privind 

aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ștefăniță 

Vodă, unitate militară, terenuri proprietate publică și privată, inițiator Orban 

Steluța Daniela;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2  

 
5.  Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 23/2018 privind 

aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. 

Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator Maurer Imobiliare Land 

Constanța SRL;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

 - aviz Comisia de specialitate nr. 2  
 

6.  Proiect de hotărâre privind încetarea valabiltății HCL nr. 29/2007 privind 

aprobarea Planului urbanistic de detaliu extindere locuință parter cu P+M 

pentru zona delimitată de str. Mihai Viteazu nr. 101, teren în suprafață de 

216,25 mp, proprietate Pâță Mihai și Aurelia;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

 - aviz Comisia de specialitate nr. 2  
 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 

delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, inițiator 

Dinamic Trading Star SRL;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

 - aviz Comisia de specialitate nr. 2  
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8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 

delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian 

Blaga, inițiator Roman Atena Florentina;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2 

 
9.  Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 365/2020 privind aprobarea 

Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Patriei și 

str. Renașterii, inițiator Ștefan Stere precum și a actelor administrative 

subsecvente emise în baza acesteia;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

 - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5  
 

10. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 272/2011, HCL nr. 257/2020, 

precum și a certificatului de urbanism nr. 1115/2021 emis în baza acestora;                  

      iniţiator: primar Vergil Chițac 

       - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5  

 
11. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 489/2009, HCL nr. 316/2013, 

precum și a actelor subsecvente emise în baza acestora; 

iniţiator: primar Vergil Chițac 

              - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5 

12. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 655/2005 – privind 

aprobarea Planului urbanistic de detaliu construire fabrică de var, str. 

Industrială nr. 6, teren în suprafață de 35480 mp, proprietate SC Celco SA;                 

iniţiator: primar Vergil Chițac 
 - aviz Comisia de specialitate nr. 2   

 
 

 
 

 

 


