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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, vineri,   30 septembrie 2016, 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 31.08.2016; 

  

2. Depunerea jurământului de către domnul consilier  Mihăilescu Cristian; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la HCL nr. 201/2016 privind 
constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al 

municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2016; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 632/2008 privind acordarea de 
facilități la transportul urban de călători în municipiul Constanța unor categorii 

de pensionari, ca măsura de protecție socială; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

6. Proiect de hotărâre privind completarea garanției necesare RATC în vederea 
eșalonării la plată a datoriilor către bugetul de stat; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiei de evaluare și 
selecționare a asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii de asistență socială 

și care solicită subvenții de la bugetul local; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
 
 

 
 

 



 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței 
familiilor și persoanelor singure care se încălzesc cu lemne de foc și energie 

electrică; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 166/2015 privind 
aprobarea componenței comisiei pentru verificarea situațiilor de lucrări și a 

stadiului fizic de execuție pentru obiectivul de investiții "Construire blocuri de 
locuințe destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate și lucrări 
tehnico-edilitare finanțate conform OUG nr. 74/2007"; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv "Farul" Constanța în anul 2016; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în 

anul competițional 2016-2017 ; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 
delimitată de bd. Mamaia, str. Onești, str. Unirii și str. Grozești, inițiatori Vural 
Haci și Nurten; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 
delimitată de str. Făgetului, str. Chiliei, str. Av. Romeo Popescu și str. Garabet 
Ibrăileanu, inițiator Poalelungi Tudorel; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

14. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru zona 

delimitată de al. Hortensiei și str. Cpt. Dobrilă Eugeniu, inițiator Cojocaru Diana; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

15. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic zonal pentru zona 
delimitată de str. Steagului, str. Biruinței, alee acces și str. Soveja, inițiatori 
Condurat Claudiu Marian și Brăileanu Eduard Antonio; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței și a regulamentului de 
funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 

17. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și 
aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului 

Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

18.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Drăgan Nicolae, 
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 
341/2004; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

 
 



 
 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Matache Emil, 
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 

341/2004; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Ursache Vasile, 
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 

341/2004; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Graur Ioan, 
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 
341/2004; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Grama Emanoil, 
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 
341/2004; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Manea Petre, 

revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 
341/2004; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

24. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor 
care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la HCL nr. 142/2014 privind 
transmiterea dreptului de folosință, 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 
unei capele; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 

26. Proiect de hotărâre privind delegarea RAEDPP Constanța în vederea vânzării 
unor imobile situate în municipiul Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

27. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 
municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al municipiului 
Constanța în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Justiției; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 
 

 
PRIMAR, 

 
DECEBAL FĂGĂDĂU 

 

 
 

 


