
 
 
 

Ordine de zi proiecte 

Comisia nr.3 

sedința din 19.04.2018, ora 14:00 
 
 

1.    Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către 
Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul 

Constanța; 

    iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

2.    Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în 
favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în municipiul 

Constanța , pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public; 

       inițiator: primar Decebal Făgădău 
 

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

domeniului public și privat în municipiul Constanța;   

       inițiator: primar Decebal Făgădău 
 

4.    Proiect de hotărâre privind Caiet de Sarcini pentru Contract de delegare 
a serviciului de salubrizare constând în colectarea și transportul deșeurilor din 

zona I Constanța LOT 1 - Zona I Constanța; 

       inițiator: primar Decebal Făgădău 
 

5.     Proiect de hotărâre privind studiu de fundamentare a deciziei de 
concesionare a activităților de operare a stației de sortare și a stației de tratare 

mecano-biologică din localitatea Ovidiu, jud. Constanța; 

       inițiator: primar Decebal Făgădău 
 

6.     Proiect de hotărâre privind studiu de fundamentare a deciziei de 
concesionare a activităților de operare a Stației de sortare, a Stației de tratare 

mecano-biologică și a depozitului conform din localitatea Tortoman, precum și 
a activităților de monitorizare postînchidere a depozitelor de deșeuri 

neconforme din localitățile Hârșova, Cernavodă, Murfatlar, Techirghiol și 
Medgidia, județul Constanța; 

       inițiator: primar Decebal Făgădău 
 

7.     Proiect de hotărâre privind studiu de fundamentare a deciziei de 

concesionare a activităților de operare a stațiilor de transfer Deleni și Hârșova 
și de transport al deșeurilor de la stațiile de transfer la stația de sortare, stația 

de tratare mecano-biologică și depozitul conform din localitatea Tortoman; 



       inițiator: primar Decebal Făgădău 
 

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a 
lucrarilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții " Lucrări de reparații și modernizare str. Termele Romane + str. Traian 

pe sectorul Poarta 1 Constanța - Bd. Tomis, Municipiul Constanța." 

       inițiator: primar Decebal Făgădău   
  
 
 


