
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

 
 

Ordine de zi proiecte 
Comisia nr. 3 

sedința din 16.10.2018, ora 15:00 
 

 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de 

administrație social-comunitară; 

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit construite de 

A.N.L. în regim de închiriere din recuperări; 

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

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

anul 2018 al R.A.D.E.T. Constanța; 

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 
anul 2018 al R.A.E.D.P.P. Constanța; 

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 
50/15.02.2018 privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei 
Autonome de Transport în Comun Constanța; 

       iniţiator: primar Decebal Făgădău 

6. 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 

7. 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 

8. Proiect de hotărâre 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 



9. 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 

10.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


