
ORDINE DE ZI 

 
 

Comisia nr. 2 – de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea 
lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea 

monumentelor istorice și de arhitectură 
Ședința din data de 22.10.2018 ora 13,00 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 
delimitată de str. Ion Roată, str. Dumitru Marinescu, incinta Marvimex și str. 

Eliberării, inițiator SC Five Holding SA. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 
delimitată de interecția str. IL Caragiale cu str. Eliberării, inițiator SC Rewe 
Projektentwicklung România SRL. 

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

construire imobil locuințe colective S+P+2E+M și împrejmuire teren, str. Edmond 
Deda nr. 14, investitor Brînzariu Constantin. 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 
construire imobil D+P - locuire colectivă, centru recreere SPA și piscină, 

împrejmuire teren, str. Eugen Lovinescu nr. 27 lot 1, investitor Parfenie Daniel. 
 
5. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul 

Constanţa str. Cuarțului nr. 2, zona mal Lac Siutghiol. 
 

6. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 304/2018 
privind aprobarea Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din 
indiviziune, cu sultă, asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. 

Theodor Speranția nr. 73, lot 1. 
 

7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 307/2018 
privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în 
domeniul privat situat în municipiului Constanța, Stațiunea Mamaia. 

 
8. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța. 
 
9. Proicet de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 

privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Constanța. 

 
10. Proiect de hotărâre privind anularea HCL nr. 53/2011 privind transmiterea pe 
perioadă determinată a terenului în suprafață de 13.936 mp situat în Constanța, 

zona Faleză Nord, str. Lt. Gh. Economu-str.Ciprian Porumbescu, aparținând 
domeniului privat al municipiului Constanța în administrarea C.N.”Apele 

Române”-Administrația de Apă Dobrogea Litoral, modificată prin HCL nr. 
315/2017. 

 
 
 


