
Comisia 2, 27.05.2022 

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

supraetajare cu un nivel imobil P+2E - Hotel By Tony, Stațiunea Mamaia,  
investitor Messerschmidt Sofrone; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 2 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 
construire locuință individuală P+1E, str. Dumbrăveni nr. 17 – lot 1 + lot 2, 

investitor Marcu Aristide; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 2 

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

delimitată de str. Interioară III şi proprietăţi private, inițiator Alessia Pro 
Trans Spedition SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 2 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal  pentru 
teritoriul delimitat de str. Vârful cu Dor, str. Margaretei, incinta sere și limite 

cadastrale, iniţiator Multiservice Cyclop VTM SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 2 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 

reglementarea terenului situat în bd. 1 Mai vechi, lot 10, în temeiul sentinței 
civile nr. 174/CA/2016, inițiator Floriștean Andrei Roman; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 2 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
teritoriul delimitat de str. Steagului, str. Dionisie cel Mic, str. Baba Novac și 
str. Soveja, inițiator Enache Dincă; 

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

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

construire locuință de vacanță S+P+2E, Palazu Mare, parcela A 498/43, 

investitor Sirom Impex SRL; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 2 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
teritoriul delimitat de str. Interioară II, str. Nicolae Filimon, str. Interioară 

III și calea ferată, inițiator VMB LUX Sonor SRL ; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 2 

 



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

construire imobil alimentație publică și cazare, Stațiunea Mamaia, subzona 
A3, (Melody – Cazino – Castel), investitor Danadi SRL; 

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

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 
construire hotel-apartament, bd. Mamaia nr. 501, investitor Antonevici 

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

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

construire imobil locuire colectivă, Stațiunea Mamaia, zona Hotel Mamaia, 

investitor Polec Nicoleta; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 

- aviz Comisia de specialitate nr. 2 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
teritoriul extravilan - parcelele identificate cu nr. cadastral 208477 și 
225724, în vederea introducerii în intravilan, inițiator Black Sea Suppliers 

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

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
teritoriul delimitat de str. Anton Cehov, bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Ștefăniță 

Vodă și limite cadastrale, inițiator Mystic Agency SRL; 
iniţiator: primar Vergil ChițacComisia de specialitate nr. 2 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - 
construire imobil S+P+2-3E - locuire colectivă și imobil P+1E - funcțiuni 

comerciale, servicii profesionale, birouri profesiuni liberale, amenajare 
parcare, spații verzi de recreere și loisir, str. Cuarțului nr. 16, investitor 

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

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru 
teritoriul delimitat de str. Valencia, str. Londra, incinta RAJA și incinta 
Complexului comercial TOM, inițiator Maticiuc Ion; 
iniţiator: primar Vergil Chițac 
- aviz Comisia de specialitate nr. 2 

 

 
 
 

 

 

 


