
Listă proiecte HCL pentru ședința Comisiei nr. 5 din 23.01.2019 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local de furnizare – preț 
format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor de 
transport, distribuție și furnizare în sistem centralizat, începând cu data de 

01.01.2019 în municipiul Constanța; 
 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al 
energiei termice furnizată în S.A.C.E.T. de către R.A.D.E.T. Constanța 
pentru perioada 01.01.2019 – 30.04.2019 în municipiul Constanța; 

 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 267/2018 

de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor 
tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare 
a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în 

comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de 
mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”; 

 
4. Proiect de hotărâre privind completarea membrilor provizorii în Consiliul de 

administrație al S.C. ECOSAL S.R.L. Constanța; 
 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului 

Constanța în Adunarea Generală a Acționarilor societății RAJA SA; 
 

6.  Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului 
bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; 
 

7.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 241/2017 pentru 
actualizarea HCL nr. 629/2002 privind transmiterea în folosință gratuită, 

pe durata executării lucrărilor, către Agenția Națională pentru Locuințe a 
terenului în suprafață de 5288 mp, situat în zona Palazu Mare – A.N.L. 1, 
în vederea construirii unui ansamblu de locuințe; 

 
8.  Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al 

municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului 
situat în municipiul Constanța, str. Vasile Pârvan nr. 10; 
 

9.  Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al 
municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului 

situat în municipiul Constanța, str. Ion Adam nr. 61; 
 

10. Proiect de hotărâre privind retragerea din folosință gratuită a Serviciului 

public de asistență socială Constanța a unor imobile, preluarea în 
administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea 

acestora în administrarea unităților de învățământ; 
 

11. Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere 

asupra unui imobil aflat în domeniul privat situat în municipiul Constanța, 
Piața Agroalimentară Tomis Nord; 

 



12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Liceului Teoretic 

George Emil Palade a unui mijloc fix ce constituie domeniul public al 
muncipiului Constanța; 

 
13.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în 

favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra terenului în suprafață de 40 

mp situat în stațiunea Mamaia, zona restaurant Aurora, în vederea 
realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice. 

 
 


