
  Listă proiecte HCL - ședința Comisiei nr. 5 din 17.04.2018 

 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul 

municipiului Constanța începând cu anul 2019; 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de fuziune prin absorbție 

între S.C. Confort Urban S.R.L. în calitate de societate absorbantă și S.C. 
Ecosal S.R.L în calitate de societate absorbită; 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al R.A.T.C. 
Constanța; 

 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 214/2017 

privind stabilirea tarifelor la bilete și abonamente, a tarifului social și a 

comisioanelor aferente vânzărilor lunare de bilete și/sau abonamente 
pentru transportul public local în comun; 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Constanța ca 

partener în cadrul proiectului ”Snapshot from the borders – small towns 
facing the global challenges of agenda 2030” și a cofinanțării aferente 
proiectului; 

 
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații cu altă destinație decât 

aceea de locuință; 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor 

de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ” Reabilitare școala gimnazială nr. 16 – Marin 

Ionescu Dobrogianu Constanța”; 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale a managerului Spitalului clinic de boli 
infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de 

soluționare a contestațiilor; 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice 
comitetului director al Spitalului clinic de boli infecțioase Constanța; 

 
10.Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate 

prin H.C.L. nr. 233/2017 din bugetul local pentru susținerea activității 

sportive a Asociației Club Sportiv Tomitanii în sezonul competițional 2017-
2018; 

 
11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din 

cadrul Clubului sportiv „Farul” Constanța care au obținut performanțe 
deosebite la competițiile internaționale oficiale din anul 2017; 

 
12.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 



finanțarea Asociației județene de baschet Constanța în vederea organizării 

turneului de baschet ”Constanța Qualifier 3X3”; 
 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru 
organizarea evenimentului „Sărbătoarea zilei limbii tătare”; 

 

14.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, 
pentru terenul situat în municipiul Constanța, str. Izvor nr. 34, proprietatea 

domnului Zica Dima, ca urmare a constatăii stării tehnice de teren 
neîngrijit; 

 

15.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, 
pentru terenul situat în municipiul Constanța, B-dul I.C. Brătianu nr. 225, 

proprietatea doamnelor Coman Elena, Ghenescu Maria, Ruianu Maria, 
Modoianu Florica și a  domnului Modoianu Ion, ca urmare a constatăii stării 
tehnice de teren neîngrijit; 

 
16.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 427/2017 

pentru aprobarea regulamentului privind organizarea și desfășurarea 
activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța; 

 
17.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

260/11.11.2010 privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului 

Constanța; 
 

18.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 
189/30.06.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru 
lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al 

municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a 
autovehiculelor care transportă materiale de construcții; 

 
19.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 

276/27.11.2010 privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în 

care se realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații 
electronice pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța; 

 
20.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 464/2003 

privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi sau regim de 

închiriere; 
 

21.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 44/2004 
privind serviciile regulate de transport public local de călători; 

 

22.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 416/2017  
privind stabilirea taxelor și impozitelor, anexa 5 și anexa 9; 

 
23.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 184/2013 

privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, 

întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța; 
 

24.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 220/2016 
privind desemnarea reprezentanților consiliului local în comisia de vânzare 



a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se desfășoară 

activități conexe actului medical; 
 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unei 
delegații pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și 
aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări; 

 
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare 

nr.49324/23.032018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil 
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Sentinelei 
nr.25A, în suprafață de 74,67 mp., în vederea vânzării directe către 

Constantin Marius Tudorel și Asăvoaie Georgiana; 
 

27.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
55036/30.03.2018 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. 1355/2008 la BNP 
Ciprian Alexandrescu; 

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

57641/04.04.2018 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. 1207/13.11.2002 la 

BNP Darie Ruxandra-Luminița; 
 

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
57648/04.04.2018 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.836/19.02.2004 la 
BNP Cristina Budei; 

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

61929/13.04.2018 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. 2961/25.07.2003 la 

BNPA Iosif Mariana; 
 

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare al bunului imobil 

proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Soveja nr. 55A, 
bl. I7, sc.B, ap. 14, în vederea vânzării directe către Condrache Mariana în 

conformitate cu sentința civilă nr. 3859/03.04.2015 pronunțată de 
Judecătoria Constanța în dosarul civil nr.7462/212/2014, definitivă; 

 

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, str.Pescarilor nr. 69B, în suprafață 

de 1.718 mp; 
 

33.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, Sat Vacanță, Casa Țărănească 
Vaslui, în suprafață de 198,76 mp.; 

 
34.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 



terenului situat în municipiul Constanța, Bd. 1 Decembrie 1918, între 

blocurile L11-L12, L20-L21, în suprafață de 183 mp.; 
 

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, Str. Zorelelor nr. 64, în suprafață 
de 9,25 mp.; 

 
36.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 

publică a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Prelungirea 
Caraiman nr.2, în suprafață de 46 mp.; 

 

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

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

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa. ; 

 
39.Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.451/2017 

privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Constanța; 

 
40.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul 

public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul 

Constanţa; 
 

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre 
Municipiul Constanța și S.C. ORIENT CONSTRUCT DECOR S.R.L.; 

 

42.Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Muzeul 
de Artă Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanţa.; 

 
43.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al 

municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune, cu sultă, asupra 

imobilului situat în municipiul Constanța, str. Maramureș nr. 60; 
 

44.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în 
favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în municipiul 
Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public; 

 
45.Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind 

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

 

46.Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere 
asupra unui imobil aflat în domeniul privat situat în municipiul Constanța, 

stațiunea Mamaia; 
 
47.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a parcărilor publice de pe raza municipiului Constanța; 
 

48.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 


