
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

Ordine de zi proiecte 
Comisia nr. 1 

ședința din 17.10.2018, ora 9:00 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ducumentației tehnico-economice, 
faza de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente 
lucrărilor de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – 

Cartier Compozitori -Etapa I – aleea Constantin Bobescu, strada Alexandru 
Bogza, strada Cella Delavrancea, str. Sfântul Ioan Damaschin, strada 

Prelungirea Eduard Caudela; strada Dumitru Kiriac, strada Titus Cergău, 
strada Zeno Vancea; 

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ducumentației tehnico-economice, 

faza de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente 
lucrărilor de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – 
Cartier Baba Novac – Etapa I – strada Prelungirea Barbu Delavrancea, str. 

Alexandru Alexandridi, strada Cernica; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2018 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat din municipiul Constanța;  

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 

5. Proiect de hotărâre privind  privind aprobarea regulamentului privind 
activitatea de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate 

neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza municipiului Constanța; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2018 al RADET Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea 
Gabriela; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Savu 

Florin Cristian; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 



 

9. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanța;  

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “CONSTRUCȚII ȘCOLI” 

cod Mysmis 125158 și a acordului de parteneriat între MINISTERUL 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE – U.M.P.M.R.S.U.- lider de proiect și Municipiul 

Constanța – partener, precum și contribuția financiară proprie a fiecărei 
părți la bugetul proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr.3 
Ciprian Porumbescu; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “CONSTRUCȚII ȘCOLI” 
cod Mysmis 125158 și a  acordului de parteneriat între MINISTERUL 
EDUCAȚIEI NAȚIONALE – U.M.P.M.R.S.U.- lider de proiect și Municipiul 

Constanța – partener, precum și contribuția financiară proprie a fiecărei 
părți la bugetul proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr.10 

Mihail Koiciu; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

acordarea unui sprijin financiar Capelei „Adormirea Maicii Domnului, Sfântul 

Prooroc Ilie Tesviteanul, Sfântul Apostol Andrei și Sfânta Muceniță Sofia”; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan 

Botezătorul”; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
14. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții Patru Mucenici de la 

Niculițel”; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
15. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I”; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul și 
Sf.M.MC. Teodor Tiron”; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

17. Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate 
prin H.C.L. nr.75/23.03.2018 din bugetul local pentru susținerea activității 
sportive a Clubului Sportiv „Farul” Constanța în anul 2018; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

 
 



18.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 274/31.07.2018 privind 

alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a 
Clubului Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul competițional  

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

 

 

 
 

 


