
 

 

Listă proiecte - ședința Comisiei nr. 5 din 24.10.2019 
 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 390/2018 privind desemnarea 

reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de 
administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile 
de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța; 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul 

II pe anul 2019; 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 140/2019 pentru aprobarea 

numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar  
2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat; 

 
4.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor 

aferente semestrului I al anului şcolar 2019-2020 pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat; 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2019; 
 

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului asupra activităţii de 
administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC Confort Urban 

SRL Constanţa pentru semestrul I al anului 2019; 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al SC Ecosal SRL Constanţa pe anul 2019; 
 

8.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 213/2017 privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Constanţa; 

 
9. Proiect de hotărâre privind cumpărarea prin negociere directă a imobilului 

teren şi construcţie situat în Constanţa, b-dul I.C. Brătianu nr. 16, cu 
destinaţia de creşă; 

 
10. Proiect de privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia 

produselor de fructe şi/sau legume proaspete şi a contractelor/acordurilor-
cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul 

municipiului Constanţa; 
 

11. Proiect de hotărâre privind durata unor contracte de închiriere ce au ca 

obiect imobile din fondul locativ al Municipiului Constanţa, aflate în 
administrarea RAEDPP Constanţa; 

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

locativ; 

 
13.Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor 

premiaţi la olimpiadele sau concursurile şcolare internaţionale şi profesorilor 
îndrumători; 



 

 

14.Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin 
HCL nr. 318/2019 din bugetul local pentru finanţarea activităţii sportive a 

Asociaţiei Club Sportiv Selena SN Constanţa, în sezonul competiţional 2019-
2020; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4;  

 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 229/2019 privind aprobarea 

regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul municipiului 

Constanța pentru activități sportive organizate în baza Legii nr. 69/2000 a 
educației fizice și sportului; 

 
16. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 109 mp situat în municipiul Constanța, str. 

Biruinței nr. 164, în favoarea societății Vepan SA; 
 

17. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
asupra terenului în suprafață de 211 mp situat în municipiul Constanța, str. 
Amzacea nr. 5A, în favoarea numitului Drăghici Dumitru; 

 
18. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 7,92 mp situat în municipiul Constanța, str. 
Soveja nr. 106, bl. 40A, parter, în favoarea societății Compania Națională 
Loteria Română SA; 

 
19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 5,56 mp situat în municipiul Constanța, b-
dul. Alexandru Lăpușneanu nr. 104, bl. TS15II, parter, în favoarea societății 

Compania Națională Loteria Română SA; 
 

20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 4,06 mp situat în municipiul Constanța, 
aleea Daliei nr. 18, bl. L119, sc. E, parter, în favoarea societății Compania 

Națională Loteria Română SA; 
 

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 7,83 mp situat în municipiul Constanța, b-
dul. Aurel Vlaicu, bl. C5, parter, în favoarea societății Compania Națională 

Loteria Română SA; 
 

22. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 7,94 mp situat în municipiul Constanța, str. 
Tulcei nr. 10, bl. TM3, parter, în favoarea societății Compania Națională 

Loteria Română SA; 
 

23. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 5,90 mp situat în municipiul Constanța, b-
dul. 1 Mai nr. 82A, bl.104, parter, în favoarea societății Compania Națională 

Loteria Română SA; 
 

24. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 

asupra terenului în suprafață de 7,20 mp situat în municipiul Constanța, b-



 

dul. I.C.Brătianu nr. 98, bl. SR3, parter, în favoarea societății Compania 

Națională Loteria Română SA; 
 

25. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
asupra terenului în suprafață de 20,00 mp situat în municipiul Constanța, b-

dul. Tomis nr. 211, bl. TS6, parter, în favoarea societății Compania Națională 
Loteria Română SA; 

 

26. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
asupra terenului în suprafață de 5,36 mp situat în municipiul Constanța, b-

dul. Tomis nr. 334, bl. ST8, parter, în favoarea societății Compania Națională 
Loteria Română SA; 

 

27. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
asupra terenului în suprafață de 170 mp situat în municipiul Constanța, b-

dul. Mamaia nr. 284, Complex Grup Gospodăresc, Depozit 7, în favoarea 
numitului Stan Marin; 

 

28. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
asupra terenului în suprafață de 342 mp situat în municipiul Constanța, b-

dul. Mamaia nr. 284, în favoarea numitului Stan Marin; 
 

29. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; 
 

30. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța; 

 
31. 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, b-dul. Mamaia nr. 341G, în vederea realizării serviciului 
public de distribuție a energiei electrice; 

 
32. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în municipiul 

Constanța, zona Metro 2, din domeniul public al municipiului Constanța în 
domeniul public al statului; 

 
33. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând 

loc de veci în proprietatea domnului Ciobanu Florea, revoluționar, în baza 

Legii nr. 341/2004; 
 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare                          
nr. 173673/10.09.2019 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. 3256/30.07.2004; 

 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare                        

nr. 178486/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, 
teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în zona Poarta 1, 

aferent chioșc 401, în suprafață de 110 mp; 
 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare                        
nr. 178493/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, 



 

teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Șoseaua din Vii 

nr. 44-46, în suprafață de 65 mp; 
 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare                        
nr. 194230/08.10.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, 

teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Petre 
Dascălu         nr. 10C, în suprafață de 84 mp; 

 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare                        
nr. 194330/09.10.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, 

teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Valter 
Mărăcineanu nr. 12, în suprafață de 49,15 mp; 

 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, str. Mugurului nr. 63, în suprafață de 

36,29 mp, către Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana; 
 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, strada Zorelelor nr. 39B, în 
suprafață de 10 mp, către Ionescu Bogdan Liviu; 

 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, restaurant Turist, 

în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL; 
 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 
publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Traian nr. 27, în 
suprafață de 75 mp; 

 
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 

publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Gheorghe Lazăr nr. 2, 
în suprafață de 49 mp; 

 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 
publică a terenului situat în municipiul Constanța, b-dul. Mamaia nr. 459B, în 

suprafață de 149 mp; 
 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 
publică a terenului situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona 
Hotel Mamaia, în suprafață de 2600 mp, în vederea construirii unei parcări 

etajate, amenajată prin sistematizarea terenului, care să asigure menținerea 
și valorificarea suprafeței aferente de spațiu verde; 

 
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 

publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Rotterdam nr. 35A, în 

suprafață de 220 mp; 
 

47. Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 510,60 
mp către SC Mig 2000 SRL. 
 

 
 

 
 


