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         Listă proiecte de hotărâri Comisia nr. 2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

1.  Proiect de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 77/2021 privind Regulamentul 
pentru îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și 

înfrumusețarea municipiului Constanța ;                  

iniţiatori: grupul consilierilor locali ai PSD 

                - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 5 
 

2.  Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea 
efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul 
public al Statului Român și administrarea Ministerului Apărării Naționale în 

domeniul public al municipiului Constanța;                  

iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

3.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a 

imobilului situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 10 în vederea 
înscrierii în cartea funciară;                  

iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii  din domeniul public în 

domeniul privat al municipiului Constanţa a terenului situat în str. Industrială nr. 
10, lot 2, în suprafață de 7000 mp;                  

iniţiator: primar Vergil Chițac 

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

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – 
construire locuință individuală cu birou profesiuni liberale la parter, str. Petru 
Vulcan nr. 81, investitor Iacob Ovidiu;                  

iniţiator: primar Vergil Chițac 

                  - aviz Comisia de specialitate nr. 2  

 

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

construire locuință individuală, str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr. 58-58A, 
investitor Iorgoveanu Sorin;                  

iniţiator: primar Vergil Chițac 

                  - aviz Comisia de specialitate nr. 2  

 

7.  Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității planului urbanistic de 
detaliu aprobat prin HCL nr. 382/2007;                  

iniţiator: primar Vergil Chițac 

                  - aviz Comisia de specialitate nr. 2  
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8.  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  

 

        

 

 

 


