
 
 

Lista proiecte - 19.04.2021 

  
 

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general aferent 
obiectivului de investiții „Îmbunătățirea mobilității în municipiul Constanța, 
între Gara CFR și stațiunea Mamaia”; 

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

 
2. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de uz și servitute constituit 

în favoarea E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului situat în zona scări 

Restaurant Zorile, lângă plajă; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5 
 
3. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii «strada Mareșal Ion 

Antonescu», situată pe raza administrativ - teritorială a municipiului 
Constanța, zona Veterani Constanța Sud - Cumpăna, în «strada Comandor 

Constantin „Bibi" Costăchescu»; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - aviz Comisia de specialitate nr. 2  
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire locuință individuală, cartier Compozitorilor, careul XV, lotul 
11/1, investitor Marin Liviu; 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 
construire locuință individuală, str. Labirint nr. 24, investitor Andone 

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

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 

construire locuință individuală, str. Rotterdam nr. 11A, investitor Albu 
Ioan; 

 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - aviz Comisia de specialitate nr. 2  
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 
construire locuință individuală cu funcțiune complementară la parter, str. 
Chiliei nr. 26, investitor Hristu Daniel; 

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

 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 

construire locuință individuală și cabinet medical, str. Ion Rațiu nr. 106, 

investitor Al-Mutawakel Mohammed; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - aviz Comisia de specialitate nr. 2  
 



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 
construire imobil P+2E și reglementare acces, str. Putna nr. 2E, lot 
1/1/2/1, investitor Ștefan Marius; 

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

 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire imobil P+2E și reglementare acces, str. Putna nr. 2E, lot 1/2, 

investitor Ciutacu Andrei; 
 iniţiator: primar Vergil Chițac 

      - aviz Comisia de specialitate nr. 2  
 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire imobil P+1E și reglementare acces, str. Scheia nr. 7, lot 1/1, 
investitor Pinticanu Florin; 

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

 
 

 
 

 
 

 

 


