
  
 Lista proiecte sedinta Comisiei nr. 5 din 15.09.2017 

 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilitati la transportul public de calatori 

pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanta; 

 
2.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 lit. a) din HCL nr. 24/2016 privind 

aprobarea Programului “RESPECT”; 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Constanța la Eurocities 

– Rețeaua marilor orașe europene și plata cotizației anuale aferente; 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de evaluare și regulamentului de 
organizare și funcționare a comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor, 
fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii 

sociale potrivit legii și care solicită subvenții de la bugetul local, în baza Legii nr. 
34/1998; 

 
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în 

domeniul asistenței sociale pentru anul 2018, respectiv unitățile de asistență 
socială și capitolele de cheltuieli pentru asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute 
în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita 

subvenții de la bugetul local. 
 

6. Proiect de hotărâre privind planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul 
minim garantat; 

 
7.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat din municipiul Constanța; 
 

8.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 228/2017 privind alocarea unei 
sume din bugetul local  pentru finanțarea activității sportive a Asociației Suporter 

Spirit Club Sportiv Farul Constanța în anul 2017; 
 

9.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de A.N.L. 

în regim de închiriere din recuperări; 
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 din HCL nr. 324/2015 privind 
stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit ; 
 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 4 din HCL nr. 209/2016 privind 
adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele construite de A.N.L. destinate 

închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și 
repartizarea locuințelor pentru tineri; 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării 
Comisiei de repartizare locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care 

urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG 
nr. 74/2007; 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței, atribuțiilor și funcționării 
Comisiei de repartizare a locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996; 

 



14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, pentru 
terenul situat în municipiul Constanța, str. Theodor Aman nr. 8, proprietate a 

domnului Oancea Ionuț, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit; 
 

15. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, pentru 
terenul situat în municipiul Constanța, mal lac Tăbăcărie, proprietate a domnului 
Giurgiucanu Georgică, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit; 

 
16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru 

imobilul situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, vila nr. 11, proprietate 
a doamnei Tănase Ioana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită; 

 
17. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; 
 

18. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 privind 

însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
municipiului Constanța; 

 
19. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța; 
 

20. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință către Universitatea 

“Ovidius” din Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța, str. Ion Vodă 
nr. 58; 

 
21. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului 

Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul 

Constanța, str. Dumbrava Roșie nr. 53; 
 

22. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în 
folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui 
imobil situat în municipiul Constanța; 

 
23.SC Ecosal SRL - informare ref cerere de chemare in judecata formulata de SC Eco 

Fire Sistems SRL 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 


