
Listă proiecte - ședința Comisiei nr. 5 din 16.01.2020 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 
2019; 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca 

partener în cadrul proiectului „CLARINET - Communication of Local 

Authorities for Integration in European Towns” și a cofinanțării aferente 
proiectului; 

  
3.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei 

Marinovschi Laura; 

 
4.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului 
Constanța pentru anul 2020; 

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere 
și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care 

frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială 
Constanța pentru anul 2020; 

  
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere 

pentru persoanele vârstnice din cadrul Căminului pentru persoane 

vârstnice Constanța pe anul 2020; 
  

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

  

8.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în municipiul 
Constanța, str. Traian, scuar Tribunal, lot 1, Monumentul Eroilor, din 

domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al statului; 
  
9.  Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului situat în municipiul 

Constanța, zona Viile Noi, sola 107, parcela A1016/12, din administrarea 
Consiliului local al municipiului Constanța în administrarea RAEDPP 

Constanța; 
  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al 

municipiului Constanța; 
 

11. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al 
municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune a imobilului situat în 
municipiul Constanța, str. Fragilor nr. 7; 

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

oneros asupra terenului în suprafață de 139 mp situat în municipiul 
Constanța, str. Sandu Aldea nr. 53A, în favoarea numiților Bulgaru Marius 
și Maican Viorica; 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorificării vehiculelor fără stăpân 

sau abandonate trecute în proprietatea municipiului Constanța în baza 
Legii nr. 421/2002; 

 

14. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 


