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1.  Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

2.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 854 mp situat în municipiul 

Constanța, Stațiunea Mamaia, Bufet Felix, în favoarea societății Marina & 
Santis S.R.L.; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 
 

3.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 892 mp situat în municipiul 
Constanța, Bd. Mamaia nr.284, lot 3, în favoarea societății Niss Mode S.R.L.; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului pentru aprobarea 

modificării art. 1 și art. 2 din HCL nr. 147/2018 privind aprobarea 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 

Școala Gimnazială nr. 16 Marin Ionescu Dobrogianu” – actualizare indicatori 
tehnico-economici la faza PT; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4 
 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriilor și subvenționarea 
acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor 
evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor 

proprietari în baza OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea nivelului chiriilor ca urmare a 

repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza 
municipiului Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 



 


