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CONVOCATOR 

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se convoacă 
 

Consiliul local al municipiului Constanţa  
în şedinţă ordinară, marți, 28 februarie 2017, ora 1100,  

în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea  

ordine de zi: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului 
Constanța din data de 31.01.2017; 

 

2. Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a 
domnului Tincu Cristian; 

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al 
municipiului Constanța” domnului Traian Petcu; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță 

publică al poliției locale a municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 28/2017 privind 
organizarea Consiliului de administrație al S.C. Confort Urban S.R.L. 
Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 262/2016 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța  în 
Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
pentru Muzeul de Artă Populară Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
  

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea normativului privind consumul lunar 
de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc Serviciul public de 
asistență socială; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 



9.  Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații de locuit 

construite de ANL în regim de închiriere din recuperări; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
  

10.  Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit 
din fondul locativ de stat; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 

11.  Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei municipiului  Constanța 
în Sistemul național electronic de plată online a taxelor locale utilizând 

cardul bancar, precum și stabilirea modului în care este suportat 
comisionul bancar; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

12.  Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „strada Virgil Coman" 

circulației publice carosabile paralelă cu str. Unirii, situată între intersecția 
cu str. Zorelelor și str. Cașin; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

13.  Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Dianei, situată pe 
raza administativ-teritorială a municipiului Constanța,  în „strada Gheorghe 

Dumitrașcu”; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

   

14.  Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 
121/2013 privind aprobare PUZ stațiunea Mamaia; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
   

15.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în 

favoarea S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate 
în municipiul Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes 
public; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

16.  Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului; 

  iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

17.  Proiect de hotărâre privind delegarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în vederea 
vânzării unui imobil  situat în municipiul Constanţa; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

18.  Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P. 

Constanța a unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului 
Constanța situate în str. Zmeurei nr. 3;  
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

19.  Proiect de hotărâre privind darea în administrarea R.A.D.E.T. Constanța a 
unor mijloace fixe reprezentând centrale termice, inclusiv instalații termice 

și sanitare aferente, situate în muncipiul Constanța, str. Zmeurei nr. 3;  
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 



20.  Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind 

aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

21.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 46/2016 privind 
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 

principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
”Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 4, 

Constanţa (structură a Colegiului Naţional Mircea cel Bătrân)”; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
  

22.  Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent 
obiectivului de investiţii „Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului 
Cumpenei” aprobat prin HCL nr. 309/2015. 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
  

  
  
 

PRIMAR, 
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