
 

 
 

Ordine de zi proiecte 
Comisia nr. 3 

sedința din 19.07.2018, ora 14:00 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință gratuită asupra unor 
ambarcațiuni cu vele și accesoriile aferente, acordat Cubului Nautic Român 
Constanța prin HCL nr. 204/31.07.2013; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 și art. 4 din H.C.L. nr. 253/2015 
privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în conformitate cu 
O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului 

rece; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

3.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 lit. b) din H.C.L. nr. 302/2017 
precum și modificarea art. 4 lit. c) pct. 7 din anexa la H.C.L. nr.302/2017 privind 
acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de 

persoane beneficiare din municipiul Constanța; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 alin 1.1 din H.C.L. nr. 275/2016 
privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor 

singure care se încălzesc cu lemne de foc și energie electrică; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 350/31.10.2017 privind statul 
de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, precum şi aprobarea 
unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacanțe din cadrul spitalului ; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul locativ de 
stat; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

7. 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 
 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 lit. a) din H.C.L. nr. 24/2016 privind 
aprobarea programului „Respect”, cu modificările și completările ulterioare; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Turism Dobrogea”, a Actului constitutiv și a Statutului acesteia; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanța ca 

partener în cadrul proiectului „Certour II: for a better SME management” şi a 



cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 

Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020; 

      iniţiator: primar Decebal Făgădău 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de 

ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe 

partea carosabilă de pe raza teritorială a municipiului Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău ; 

 

12. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de 
administrație al S.C. Ecosal S.R.L. Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău ; 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de creșă 
de către Serviciul public de asistență socială; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizelor generale pentru 
lucrările de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța - cartier 
Compozitori – Etapa I și Cartier Baba Novac – Etapa I; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

15.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 din municipiul Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Tismănaru Stan, 
revoluţionar, a unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 
341/2004; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Tudoroiu 
Constantin, revoluţionar, a unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci în 

baza Legii nr. 341/2004; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

18. Proiect de hotărâre privind acordareadreptului 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; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 

      


