
  
 

 
  Listă proiecte HCL - ședința Comisiei nr.  5 din 18.06.2019 

 
 

 
 

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

RAEDPP pe anul 2019; 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către RATC Constanța 
a serviciilor juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare; 
 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 73/2017 privind aprobarea 
condițiilor și criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgență de la bugetul 

local; 
 

4. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului asupra activității de 

administrare desfășurată de Consiliul de administrație al SC Confort Urban 
SRL Constanța pentru semestrul II al anului 2018; 

 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 399/2018 privind aprobarea 

regulamentului privind activitatea de ridicare, transport și depozitare a 

vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza 
teritorială a municipiului Constanța; 

 
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea 

unui post vacant de șef laborator, validarea rezultatelor examenului de 

ocupare a funcțiilor de șef secție, precum și modificarea statului de funcții al 
Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța aprobat prin HCL nr. 

513/2018; 
  

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 391/2017 privind 

aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare, modernizare și mansardare Creșa nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, 
municipiul Constanța’’; 
 

8.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 395/2017 privind 
asigurarea finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare și mansardare Creșa nr. 1, 

str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța’’; 
 

9.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 392/2017 privind 

aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„Reabilitare, modernizare și mansardare Creșa nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, 
municipiul Constanța” 

 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 396/2017 privind 
asigurarea finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare și mansardare Creșa nr. 2, 
aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”; 

 
 



11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 393/2017 privind 
aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Reabilitare, modernizare și mansardare Creșa nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, 

municipiul Constanța”; 
 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 397/2017 privind 
asigurarea finanțării de la bugetul local al cheltuielilor care nu se finanțează 
de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare și mansardare Creșa nr. 5, 
aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”; 

 
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL 232/2018 privind 

aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
„Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală 

de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru din Constanța″; 
 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL 233/2018 privind 

asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează 
de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru 

obiectivul de investiţii „Consolidare structură de rezistență, supraînălțare și 
modernizare clădire sală de tenis de masă în cadrul Liceului Nicolae Rotaru 
din Constanța″; 

 
15.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 160/2019 

pentru modificarea HCL nr. 116-2005 privind modificarea HCL nr. 220/2002 
privind modificarea HCL nr. 493/2001 şi aprobarea P.U.D.-“Extindere şi 
supraetajare spaţiu comercial existent” pe terenul situat în Constanţa, zona 

Piaţa Tomis III; 
 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 82/2019 privind preluarea 
din administrarea RAEDPP Constanţa, în administrarea Consiliului local al 
municipiului Constanţa şi transmiterea dreptului de folosinţă gratuită 

Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România asupra imobilului situat în 
municipiului Constanţa, str. Griviţei nr. 56; 

 
17. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Spitalului clinic de 

boli infecţioase Constanţa, preluarea în administrarea Consiliului local al 

municipiului Constanţa şi transmiterea în administrarea RADET a imobilului 
Punct termic 71; 

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

asupra terenului în suprafaţa de 410,28 mp situat în municipiul Constanţa, 
str. Ştefan cel Mare nr. 65, în favoarea numiţilor Stancă Constanţa şi Stancă 
Niculae. 

 
 

 
 


