
 

 
Listă proiecte - ședința Comisiei nr. 5 din 20.02.2020 

 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților 

de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Constanța 
pentru anul școlar 2020-2021; 

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului INFANT; 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară 

Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a 
contestațiilor; 

 

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit 
din fondul locativ; 

 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea 

acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor 

evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor 
proprietari în baza OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului 

Constanța; 
 

6. Proiect de hotărâre privind  repartizarea spațiului cu altă destinație decât 

aceea de locuință, situat în Constanța, str. Sulmona nr. 17; 
 

7. Proiect de hotărâre privind  repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 
114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, blocul 
nr. 6, et. II, ap. 22; 

 
8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului chiriilor ca urmare a 

repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza 
municipiului Constanța; 

 

9. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; 

 
10.Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța; 

 
11.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 854 mp situat în municipiul 
Constanța, Stațiunea Mamaia, Bufet Felix, în favoarea societății Marina & 
Santis S.R.L.; 

 
12.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 892 mp situat în municipiul 
Constanța, Bd. Mamaia nr.284, lot 3, în favoarea societății Niss Mode 

S.R.L.; 
 

13.Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând 

loc de veci în proprietatea doamnei Cristocea Maria, revoluționar, în baza 
Legii nr. 341/2004; 

 
14.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 335/2011 privind 

transmiterea unor imobile aparținând domeniului public al municipiului 

Constanța, din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților 
de învățământ preuniversitar de stat; 



 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
242772/2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 

contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 3022/2003 și nr. 
340/2014; 

 
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

173673/2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 

modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 
contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3256/2004; 

 
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

33080/18.02.2020 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 
modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 
contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 3754/07.102004, 

adiționat , nr. 1380/11.07.2007, adiționat; 
 

18.Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 42/2018 privind 
desemnarea unui reprezentant al municipiului Constanța în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal 

Constanța”. 


