
 

 

 

Ordine de zi proiecte 

Comisia nr. 3 
sedința din 17.05.2018, ora 14:00 

 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru închirierea unui spațiu cu 
destinația de depozit, pentru depozitarea mijloacelor fixe și a obiectelor de 
inventar; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

2. Proiect de hotărâre privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului public de asistență 
socială Constanța; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

3. Proiect de hotărâre privind schimbul și repartizarea unor spații de locuit construite 
de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
  

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ de 

stat; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 
31.12.2017 ale Regiei de Transport în Comun Constanța; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului contractului/acordului colectiv 

de muncă la nivel de unitate, respectiv Serviciul public de asistență socială 
Constanța; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Nae Gheorghe, 

revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 
341/2004; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

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

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

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

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

 
 



10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Florescu Alexandru, 
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 

341/2004; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Stamule Hristu, 
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 

341/2004; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. 
Constanța și preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța 
a unui imobil situat în municipiul Constanța; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Uniunea 
Județeană a Pensionarilor Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de fuziune prin absorbție între S.C. 
Confort Urban S.R.L. în calitate de societate absorbantă și S.C. Ecosal S.R.L. în 
calitate de societate absorbită; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

15. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor specializate de responsabil 
cu protecția datelor de către Serviciul public de asistență socială Constanța; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

16. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor specializate de responsabil 
cu protecția datelor de către Serviciul public de asistență socială Constanța; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 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 


