
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL 

 
 

Ordine de zi proiecte 

Comisia nr. 1 
ședința din 24.10.2019, ora 9:00 

 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul 
II pe anul 2019; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 140/2019 pentru aprobarea 
numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar  
2018-2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4; 

 
3.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor 

aferente semestrului I al anului şcolar 2019-2020 pentru elevii din 

învăţământul preuniversitar de stat; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4; 
 

4. Proiect de hotărâre privind cumpărarea prin negociere directă a imobilului 

teren şi construcţie situat în Constanţa, b-dul I.C. Brătianu nr. 16, cu 
destinaţia de creşă; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5; 

 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din 

cadrul Liceului cu Program Sportiv ”Nicolae Rotaru” Constanţa care au 
obţinut performanţe deosebite la competiţiile internaţionale oficiale din 
perioada octombrie-decembrie 2018; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4; 

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

premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din 
cadrul Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 Constanţa care au obţinut performanţe 
deosebite la competiţiile internaţionale oficiale din luna mai 2019; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4; 

 
 



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

premierea sportivilor constănţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din 
cadrul Clubului Sportiv ”Farul” Constanţa care au obţinut performanţe 

deosebite la competiţiile internaţionale oficiale din perioada ianuarie-august 
2019; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4;  
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2019; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5; 
 

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului asupra activităţii de 
administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC Confort Urban 
SRL Constanţa pentru semestrul I al anului 2019; 

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

 
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 213/2017 privind aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Constanţa; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 
 

11.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
asupra terenului în suprafață de 109 mp situat în municipiul Constanța, str. 
Biruinței nr. 164, în favoarea societății Vepan SA; 

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

 
12. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 211 mp situat în municipiul 

Constanța, str. Amzacea nr. 5A, în favoarea numitului Drăghici Dumitru; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 
 

13. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 7,92 mp situat în municipiul 
Constanța, str. Soveja nr. 106, bl. 40A, parter, în favoarea societății 

Compania Națională Loteria Română SA; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 

 
14. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 5,56 mp situat în municipiul 
Constanța, b-dul. Alexandru Lăpușneanu nr. 104, bl. TS15II, parter, în 
favoarea societății Compania Națională Loteria Română SA; 

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

 



15. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 4,06 mp situat în municipiul 
Constanța, aleea Daliei nr. 18, bl. L119, sc. E, parter, în favoarea societății 

Compania Națională Loteria Română SA; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 

 
16. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 7,83 mp situat în municipiul 
Constanța, b-dul. Aurel Vlaicu, bl. C5, parter, în favoarea societății 
Compania Națională Loteria Română SA; 

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

 
17. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 7,94 mp situat în municipiul 

Constanța, str. Tulcei nr. 10, bl. TM3, parter, în favoarea societății Compania 
Națională Loteria Română SA; 

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

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

oneros asupra terenului în suprafață de 5,90 mp situat în municipiul 

Constanța, b-dul. 1 Mai nr. 82A, bl.104, parter, în favoarea societății 
Compania Națională Loteria Română SA; 

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

 

19. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 7,20 mp situat în municipiul 

Constanța, b-dul. I.C.Brătianu nr. 98, bl. SR3, parter, în favoarea societății 
Compania Națională Loteria Română SA; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 
 

20. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 
oneros asupra terenului în suprafață de 20,00 mp situat în municipiul 
Constanța, b-dul. Tomis nr. 211, bl. TS6, parter, în favoarea societății 

Compania Națională Loteria Română SA; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 
 

21. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 5,36 mp situat în municipiul 
Constanța, b-dul. Tomis nr. 334, bl. ST8, parter, în favoarea societății 

Compania Națională Loteria Română SA; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 

 
 

 



22. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 170 mp situat în municipiul 
Constanța, b-dul. Mamaia nr. 284, Complex Grup Gospodăresc, Depozit 7, 

în favoarea numitului Stan Marin; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 

 
23. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu 

oneros asupra terenului în suprafață de 342 mp situat în municipiul 
Constanța, b-dul. Mamaia nr. 284, în favoarea numitului Stan Marin; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 
 

24.Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil situat în municipiul 
Constanța, zona Metro 2, din domeniul public al municipiului Constanța în 
domeniul public al statului; 

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

 
25.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 şi nr. 5; 

 
26.Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului în suprafață de 510,60 

mp către SC Mig 2000 SRL; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 

 
27.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 

publică a terenului situat în municipiul Constanța, b-dul. Mamaia nr. 459B, 
în suprafață de 149 mp; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 
 

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, restaurant 
Turist, în suprafață de 722 mp, către SC Balcan Expres SRL; 

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

 
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 

publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Traian nr. 27, în 

suprafață de 75 mp; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 
 

30.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 

publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Rotterdam nr. 35A, 
în suprafață de 220 mp; 

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



31.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, str. Mugurului nr. 63, în suprafață 
de 36,29 mp, către Boeru Gabriela și Catrangiu Ioana; 

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

32.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, strada Zorelelor nr. 39B, în 

suprafață de 10 mp, către Ionescu Bogdan Liviu; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 

 
33.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 

publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Gheorghe Lazăr nr. 
2, în suprafață de 49 mp; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 
 

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 
publică a terenului situat în municipiul Constanța, Stațiunea Mamaia, zona 

Hotel Mamaia, în suprafață de 2600 mp, în vederea construirii unei parcări 
etajate, amenajată prin sistematizarea terenului, care să asigure 
menținerea și valorificarea suprafeței aferente de spațiu verde; 

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

 
35.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare                          

nr. 173673/10.09.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare 

a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 
contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3256/30.07.2004; 

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

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

178486/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, 
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în zona Poarta 1, aferent 

chioșc 401, în suprafață de 110 mp; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 

 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

178493/17.09.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, 
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în Șoseaua din Vii nr. 
44-46, în suprafață de 65 mp; 

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

 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

194230/08.10.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, 

proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Petre Dascălu         
nr. 10C, în suprafață de 84 mp; 

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



39. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

194330/09.10.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, teren, 
proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Valter 

Mărăcineanu nr. 12, în suprafață de 49,15 mp; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5; 

 
40.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, 
Constanța” și a cheltuielilor aferente; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1  şi nr. 4; 
 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței     
energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 17, Ion Minulescu, Constanța” 
și a cheltuielilor aferente; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4; 

 
42.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 

energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța” și a cheltuielilor aferente; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4; 

 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, 
modernizarea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit „Mugurel”, 

Constanța” și a cheltuielilor aferente; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4; 
 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea si dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanța” 
și a cheltuielilor aferente; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4; 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  


