
 

 

Listă proiecte - ședința Comisiei nr. 5 din 18.10.2019 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al RATC Constanţa pe anul 2019; 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al RADET Constanţa pe anul 2019; 

 
3.  Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilităţi fiscale la nivelul 

municipiului Constanţa; 

 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

pentru Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local 
Constanţa; 

 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al  Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale 

Bugetului Local Constanţa; 
 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

aferente obiectivului de investiţii „Creşterea siguranţei în municipiul 
Constanţa – SAFE CITY 20 prin realizarea unui sistem operaţional integrat de 

monitorizare” – etapa Studiu de prefezabilitate (SPF); 
 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii tranşei tichetelor valorice pentru 

anul 2020; 
 

8. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 33/2019 cu 
un administrator provizoriu în Consiliul de administraţie al SC ECOSAL SRL 
Constanţa; 

 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 260/2109 privind 

aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui post vacant de șef 
laborator, validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcțiilor de șef 

secție, precum și modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli 
Infecțioase Constanța aprobat prin HCL nr. 513/2018; 
 

10. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Sarmisegetuza nr. 40, 

proprietatea domnului Roman Iustin Fabian și a doamnei Roman Greta Elena, 
ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 
 

11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Revoluției din 22 

Decembrie 1989 nr. 27, proprietatea domnului Ţiței Paul și a doamnei Ţiței 
Alina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 
 

12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 116, 

proprietatea domnului Guicin Costel, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită; 



 

 

13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 75, 

proprietatea SC MG Fiscal Advisor SRL, ca urmare a constatării stării tehnice 
de clădire neîngrijită; 

 
14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Atelierelor nr. 30, 

proprietatea SC Dobrogea Grup SA, ca urmare a constatării stării tehnice de 
clădire neîngrijită; 

 
15. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


