
   

  Listă proiecte - ședința Comisiei nr.  5 din 23.10.2018 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018; 

 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

RADET Constanța pe anul 2018; 

 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

SC Ecosal SRL Constanța pentru anul 2018; 
 
4. Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare, in 

limita a două salarii brute pe țară, personalului medical și de specialitate 
din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanța 

la Programul „Îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră, utilizând vehicule mai puțin poluante în transportul public 
local de persoane” și asigurarea surselor financiare necesare în vederea 

susținerii contribuției proprii și cheltuielilor neeligibile, în cazul în care 
proiectul va fi selectat în vederea finanțării de către Autoritate; 

 
6. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței civile nr. 

862/06.05.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr. 

10027/118/2007, rămasă definitivă și irevocabilă; 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spații cu destinația de 
sediu administrativ pentru desfășurarea activității structurilor din cadrul 
Primăriei municipiului Constanța; 

 
8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Complexului stadion „Gheorghe Hagi”, str. Primăverii nr. 2-
11, precum și a tarifelor de închiriere ale spațiilor din complex; 
 

9.  Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafețe de 6 mp din 
Complex stadion „Gheorghe Hagi”, str. Primăverii nr. 2-11,  de către SC 

Vodafone România SA. 
 
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 78/2016 privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în 
unitățile administrativ teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară de apă și canalizare „Apă-Canal Constanța” în care își 
desfășoară activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanța și a 
Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de furnizare cu apă și 

de canalizare; 
 

11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Mihail Kogălniceanu 
nr. 5, proprietatea doamnei Bari Selma, 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, str. Arhiepiscopiei nr. 11, 



proprietatea SC Coral SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 

neîngrijită; 
 

13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Arhiepiscopiei nr. 20, 

proprietatea SC Tănase Cadastru 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. Marcus Aurelius nr. 

10, proprietatea domnului Coman George Florin, ca urmare a constatării 
stării tehnice de clădire neîngrijită; 
 

15. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Arhiepiscopiei  nr. 22, 

proprietatea doamnei Odobescu Mihaela, a doamnei Popa Ileana, a 
domnului Lescovar Eugen Șerban și a domnului Holban Dinu Ștefan, ca 
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 

 
16. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Sulmona nr. 30, 
proprietatea domnului Munteanu Marius, a doamnei Munteanu Denise 
Roxana și a SC Model Constanța SA, ca urmare a constatării stării tehnice 

de clădire neîngrijită; 
 

17. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Orient nr. 13, 
proprietatea doamnei Talpeș Maria Cristina, ca urmare a constatării stării 

tehnice de clădire neîngrijită; 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
147850/06.09.2018 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. 950/17.10.2003 și 
nr. 1314/07.09.2017; 

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

158525/21.09.2018 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. 93/20.01.2004 și 

nr. 982/30.03.2018; 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
150306/11.09.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil 
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Zorelelor nr. 64, 

în suprafață de 9,25 mp, în vederea vânzării directe către Ardeleanu 
Victoria; 

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

147845/06.09.2018 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil 

proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefan cel Mare 
nr. 19, în suprafață de 45,61 mp, în vederea vânzării directe către Nacee 

Dimciu; 
 



22. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, str. Ciprian Porumbescu nr. 31, în 
suprafață de 142,63 mp, către Ciocan Gabriel; 

 
23. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; 
 

24. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanța; 
 

25. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 
privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 
Constanța; 

 
26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al municipiului Constanța a unor bunuri aflate în administrarea unităților 
de învățământ din municipiul Constanța în vederea scoaterii din funcțiune 
și casării; 

 
27. Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul 

Constanța  str. Cuarțului nr. 2, zona mal Lac Siutghiol; 
 

28. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 

304/2018 privind aprobarea Consiliului local al municipiului Constanța 
pentru ieșirea din indiviziune, cu sultă, asupra imobilului situat în 

municipiul Constanța, str. Theodor Speranția nr. 73, lot 1; 
 

29. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 

307/2018 privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui 
imobil aflat în domeniul privat, situat în municipiului Constanța, stațiunea 

Mamaia; 
 

30. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității HCL nr. 311/2016 

privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de către SC Enel 
Distribuție Dobrogea SA asupra unor terenuri aparținând municipiului 

Constanța, în vederea implementării Programului privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehicule electrice și vehicule hibrid; 
 

31. Proiect de hotărâre privind preluarea unor imobile situate în municipiul 

Constanța în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din 
administrarea  RATC Constanța; 

 
32.Proiect de hotărâre privind anularea H.C.L. nr.53/2011 privind 

transmiterea pe perioadă determinată a terenului în suprafață de 13.936 

mp situat în Constanța, zona Faleză Nord, str. Lt. Gh. Economu-str.Ciprian 
Porumbescu, aparținând domeniului privat al municipiului Constanța în 

administrarea C.N.”Apele Române”-Administrația de Apă Dobrogea Litoral, 
modificată prin H.C.L. nr.315/2017. 
 

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

administrarea  R.A.E.D.P.P. Constanța. 
 


