
 

 
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 23.08.2018 ora 14,30 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 
construire imobil S+D+P+5-6E - locuire colectivă cu comerț la D+P, str. 
Mircea cel Bătrân nr. 47A, investitor SC Black Waters SA. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
teritoriul delimitat de str. Constantin Hurmuzache, str. Costache Negruzzi, 

str. Gheorghe Sion și str. Emil Gârleanu, inițiator SC Medical Cermed SRL. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire imobil S+P+8-9E - locuire colectivă, str. Liviu Rebreanu nr. 40, 

investitor SC Tribeca Management SRL. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire imobil birouri și alimentație publică, bd. Tomis nr. 49A, 
investitor SC Bueno Comp SRL. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 
extindere și supraetajare imobil existent P+M la P+1-2E - spațiu comercial 
la parter și cazare la etaje, Piațeta Cazino Mamaia, investitor Vandra Andy 

Ioan. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire locuință P+1E, str. Rieni nr. 2, investitor Toșcu Petre. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire locuință P+2E și împrejmuire teren, bd. Tomis nr. 97, investitor 

Ceti Nicolae. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 

construire imobil S+P+3-4E -  locuire colectivă cu spațiu comercial la 
parter, str. Ștefan Mihăileanu nr. 44A, investitor SC Solid House SRL. 

9. Hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului privat al municipiului Constanța. 
10. Hotărâre privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a 

unui imobil situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, vis-a-vis de 
Hotel Dorna R1-13. 

11. Hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al 

municipiul Constanța, str. Vasile Pârvan nr.10, în vederea înscrierii în 
Cartea Funciară. 

12. Propunerile d-lui Lungeanu Valentin înregistrate la Primăria municpiului 
Constanța sub nr. 111531/05.07.2018 şi nr. 110189/17.07.2018 pentru 
denumirea unei artere de circulație cu numele “Regina Maria”. 

13. Sesizarea nr. 66/23.07.2018 primită din partea Asociaţiei Constanţa 
Altfel, înregistrată la Primăria municipiului Constanţa sub nr. 

122023/23.07.2018 – referitor HCL nr. 102/2015. 
 
 

 
 

 
 


