
  Listă proiecte HCL - ședința Comisiei nr.  5 din 16.04.2019 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
RAEDPP Constanța pe anul 2019; 

 
2. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța; 

 
3. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 

privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Constanța; 
 

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

 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 141/2014 privind darea în 

administrarea Serviciului de Ambulanță Județean Constanța a imobilului situat 

in str. Bravilor nr. 1; 
 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 118/2019 privind trecerea unor 
imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public 

al municipiului Constanța; 
 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 500/2001 privind trecerea din 

administrarea municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța a 
terenului în suprafață de 45,07 mp situat în Constanța, zona Tomis III, în 

apropierea PT nr. 117 și PT nr. 171; 
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 116/2005 privind modificarea 

HCL nr. 220/2002 privind modificarea HCL nr. 493/2001 și aprobarea PUD – 
„Extindere și supraetajare spațiu comercial existent” pe terenul situat în 

Constanța, zona Piața Tomis III; 
 

9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită acordat 

Arhiepiscopei Tomisului asupra terenului în suprafață de 1870 mp situat în 
municipiul Constanța, str. Lt. Petre Mănoiu colț cu str. Munții Tatra; 

 
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 414/2001 privind atribuirea în 

folosință gratuită pe perioada existenței construcției Arhiepiscopiei Tomisului a 

terenului în suprafata de 1500,00 mp situat în Constanta, zona Tomis III, 
aleea Voinicului în vederea edificării unui lăcaș de cult; 

 
11.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe 

perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață de 300 mp situat 

în municipiul Constanța - bd. Mamaia intersecție cu Bd. Aurel Vlaicu, 
Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii Capelei „Buna vestire” și 

„Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca”; 
 
12.Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a terenului în 

suprafață de 2136 mp (din care S=1722 mp spațiu verde amenajat și 
S=364mp construită) situat în municipiul Constanţa - str. Dionisie cel Mic nr. 

50A, Arhiepiscopiei Tomisului; 
 

13.Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului local al 

municipiului Constanța din administrarea RADET a imobilului situat în str. 
Nicolae Bălcescu nr. 14; 



 
14.Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a 

unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța str. 

Primăverii nr. 2, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului 
Tineretului și Sportului, în domeniul public al municipiului Constanța și 

administrarea Consiliului local al municipiului Constanța; 
 

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

71873/05.04.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate 
privată a municipiului Constanța, situat în str. Valului nr. 5B, în suprafață de 29 

mp, în vederea vânzării directe către Nistorescu Iulian Ion; 
 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunități vânzării directe a terenului 

situat în municipiul Constanța, intersecția bd. Tomis cu str. Suceava, aferent 
activului „stație de alimentare cu combustibili auto”, în suprafață de 1700 

mp, către SC OMV PETROM MARKETING SRL; 
 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului 

situat în municipiul Constanța, str. Soveja nr. 44, aferent activului „stație de 
alimentare cu combustibili auto”, în suprafață de 2288 mp, către SC OMV 

PETROM MARKETING SRL; 
 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului 
situat în municipiul Constanța, bd. Aurel Vlaicu intersecție cu str. Cumpenei, 
aferent activului „stație de alimentare cu combustibili auto”, în suprafață de 

4716 mp, către SC OMV PETROM MARKETING SRL; 
 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului 
situat în municipiul Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 50 C, aferent activului 
„stație de alimentare cu combustibili auto”, în suprafață de 1745 mp, către 

SC MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL; 
 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului 
situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vasile nr. 121, în suprafață de 41 
mp, către Constantin Ioan; 

 
21.Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 115/2019 privind aprobarea 

oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd. 
Tomis nr. 1, în suprafață de 384 mp, către SC Doris Trading SRL; 

 

22.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului 
situat în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 1, în suprafață de 384 mp, către 

SC Doris Trading SRL; 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


