
  
 

 
   

  Listă proiecte HCL - ședința Comisiei nr.  5 din 23.08.2018 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de consultanță, asistență și 

reprezentare juridică în domeniul achizițiilor publice. 
2. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor 

încadrate în gradul de handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2018. 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 352/2017 privind 

aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanți pentru 

autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului 
municipiului Constanța. 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanţarea activității sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia în anul 
competițional 2018-2019. 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Asociației „Clubul Sportiv Frontiera Tomis 

Constanța” în anul 2018. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 75/23.03.2018 privind alocarea 

unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului 

Sportiv Farul Constanța în anul 2018. 
7. Proiect de hotărîre 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 performanţe deosebite 
la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2018. 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilori principali constănțeni din 

cadrul Liceului cu program sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut 
performanţe deosebite la competiția internațională „Campionatul European de 

Canotaj pentru Juniori desfășurat la Gravelines - Franța". 
9. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța. 

10. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa. 

11. Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 196/2017 privind transmiterea 
în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui 
imobil situat în municipiul Constanţa. 

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P. 
Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, vis-

a-vis de Hotel Dorna R1-13. 
13. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat 

al municipiul Constanța, str. Vasile Pârvan nr. 10, în vederea înscrierii în Cartea 

Funciară. 
14. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de 

A.N.L. în regim de închiriere din recuperări. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 4 din HCL nr. 263/2018 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Incubator de 

afaceri Constanța" și aprobarea Acordului de perteneriat. 
16. Hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul 

contractului de concesiune nr.45063/07.04.2003, adiționat, încheiat între 
municipiul Constanța și Percsi Letiția Ligia. 

17. Hotărâre privind aprobarea modificării clauzelor contractului de concesiune 

nr.51393/13.10.1999, adiționat, încheiat de municipiul Constanța cu SC Doraly 
Mall SRL. 



18.  Hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil proprietate privată a 
municipiului Constanța, situat în Str. Mercur nr.11, etaj 1, ap.4, către 

Haralambescu Mihail și Haralambescu Paulina, în conformitate cu Sentința civilă 
nr.3230/22.03.2017 pronunțată de Judecătoria Constanța, în dosarul civil 

nr.13344/212/2016. 

19.  Hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil proprietate privată a 
municipiului Constanța, situat în Str. Traian nr.20, etaj 2, ap.6, către Coman 

Mitică și Miu Rada în conformitate cu Sentința civilă nr.13393/13.11.2015 
pronunțată de Judecătoria Constanța, definitivă prin Decizia civilă 
nr.435/14.04.2016, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil 

nr.32203/212/2014. 
20. Hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil proprietate privată a 

municipiului Constanța, situat în Str. Mihail Kogălniceanu nr.1-3, parter, ap.2, 
către Damian Profirel, Damian Mariana, Damian Silviu și Damian Aurelia în 
conformitate cu Sentința civilă nr.5210/07.05.2015 pronunțată de Judecătoria 

Constanța, definitivă prin Decizia civilă nr.1155/04.12.2015, pronunțată de 
Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.14524/212/2014. 

21. Hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a 
municipiului Constanța, situat în Str. Arhiescopiei nr.1, etaj 1,  către Tufeanu 
Victoria și Tufeanu Constantin în conformitate cu Sentința civilă 

nr.10448/29.09.2017 pronunțată de Judecătoria Constanța, definitivă prin 
Decizia civilă nr.299/22.02.2018, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul 

civil nr.3113/212/2017. 

22. Hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil, proprietate privată a 
municipiului Constanța, situat în Str. Ion Lahovari nr.7, parter, ap.1,  către 

Nucu Erica Maria,  în conformitate cu Sentința civilă nr.16756/26.10.2012 
pronunțată de Judecătoria Constanța, definitivă prin Decizia civilă 

nr.381/11.06.2013 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil 
nr.966/212/2012. 

23. Hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului situat în  

municipiul Constanța, Str. Siretului nr.4, ap.1, în suprafață utilă de 31,42 mp. 
24. Hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în 

municipiul Constanța, Str. Turda nr.6, în suprafață de 75,75 mp. 

25. Hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în 
municipiul Constanța, Zona Terasa Țărănească, în suprafață de 32,00 mp. 

26. Hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a 
terenului situat în municipiul Constanța, b-dul Aurel Vlaicu nr.125, în suprafață 

de 149 mp. 

27. Hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a 
terenului situat în municipiul Constanța, Str. Chiliei nr.50, în suprafață de 27 

mp. 

28. Hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a 

terenului situat în municipiul Constanța, zona str. Ștefăniță 
Vodă/Str.Prelungirea Delavrancea, în suprafață de 3124 mp. 

29. Hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în 
municipiul Constanța, str. Mihai Eminescu FN,  în suprafață de 180 mp. 

30. Hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în 

municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 69B,  în suprafață de 1718 mp. 
 

 
 
 

 
 

 


