
Listă proiecte HCL pentru ședința Comisiei nr. 5 din 14.12.2018 
 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 3 la HCL    
nr. 41/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi 

personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Constanţa şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului 
local al municipiului Constanţa, cu modificările ulterioare; 

 
2.  Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a OUG nr. 74/2018 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 
deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 

prin adiţionarea contractului de prestări servicii nr. 5/14.12.1994; 
 

3.  Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a OUG nr. 74/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a 

deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, 
prin adiţionarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

salubrizare a municipiului Constanţa, prin concesiune cu nr. 
70717/09.05.2008; 

 
4.  Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; 

 
5.  Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 

privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Constanța; 
 

6.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome 
Transport în Comun Constanţa a autobuzelor diesel EURO 6 şi a 

echipamentelor conexe pentru prestarea serviciului de transport public local 
de persoane; 
 

7.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren situat în municipiul 
Constanța, zona Stație de epurare Constanța Nord, din domeniul public al 

municipiului Constanța în domeniul public al Consiliului județean Constanța; 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi şi repartizarea 

locuinţelor sociale în baza Legii nr. 114/1996; 
 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi şi repartizarea 
locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi 
evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în baza OUG             

nr. 74/2007. 
 

 
 


