
Listă proiecte - ședința Comisiei nr. 5 din 22.01.2020 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la HCL nr. 201/2016 

privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

municipiului Constanța; 
  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2019 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat 
Constanța; 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la 31 octombrie 

2019 ale SC Confort Urban SRL, urmare a fuziunii prin absorbție  cu SC 
Ecosal SRL (societate absorbită); 

 
4. 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; 

 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 433/2019 privind stabilirea 

valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul 2020; 

 
6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea 

gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT 
BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 
transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța; 

 
7.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5.1, lit. p din anexa nr. 1 la HCL 

nr. 261/2019 privind desemnarea administratorului special al Regiei 
Autonome de Distribuire a Energiei Termice în cadrul procedurii de 
insolvență; 

   
8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții, 

Regulamentului de organizare și funcționare și a Regulamentului de ordine 
interioară ale RADET Constanța; 

 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local practicat de către RADET 
Constanța, începând din 01.01.2020 pentru energia termică destinată 

consumului populației (casnic) și pentru energia termică destinată 
consumatorilor noncasnici; 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Primăriei municipiului Constanța; 

  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi 

vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; 

  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al 

Muzeului de Artă Populară Constanța; 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al RAEDPP Constanța, precum și a organigramei și numărului de 
personal al acesteia; 

  
14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit din fondul 

locativ; 
  
15. Proiect de hotărâre privind repartizarea spaţiului cu altă destinație decât 

aceea de locuință situat în Constanța, bd. Ferdinand nr. 49; 
  



16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 401/2019 privind adoptarea 

criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul ANL 
destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor, 
precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, situate pe raza municipiului 

Constanța; 
 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 148/2019 privind modificare 
și completare a HCL nr. 49/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor şi 
subvenționarea acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza 

Legii nr. 114/1996, republicată, situate pe raza municipiului Constanța; 
 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 149/2019 privind modificare 
şi completare a HCL nr. 48/2019 privind stabilirea nivelului chiriilor şi 

subvenţionarea acestora, ca urmare a repartizării locuinţelor sociale 
destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele 
retrocedate foştilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007, situate pe raza 

municipiului Constanta; 
   

19. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile situate în municipiul 
Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea Consiliului 
local al municipiului Constanța; 

   
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 284, lotul 2, în 
suprafață de 648 mp, ocupat parțial de activul deținut în proprietate de 
către SC Blanc Leader SRL; 

  
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 

publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Topolog nr. 7A, în 
suprafață de 177 mp; 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 
publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Ecaterina Teodoroiu 

nr. 6, în suprafață de 135 mp; 
 
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

242786/16.12.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, 
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Zorelelor nr. 39B, 

în suprafață de 10 mp, în vederea vânzării directe către Ionescu Bogdan 
Liviu; 

  

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
249126/30.12.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, 

proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Mugurului nr. 63, 
în suprafață de 36,29 mp, în vederea vânzării directe către Boeru Gabriela și 
Catrangiu Ioana; 

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

10501/20.01.2020 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, 
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefan cel Mare 

nr. 65, în suprafață de 410 mp, în vederea vânzării directe către Stancă 
Constanța și Stancă Niculae; 

 

26. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei pentru acord unic în 
structura Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Constanța. 
  
 

  
 


