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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor, fundațiilor și cultelor 

recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, 

selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 
2019; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 185/2015 

privind înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea 
Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările 

ulterioare; 
          iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției generale de asistență socială Constanța; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea tranșei tichetelor valorice pentru anul 
2019; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme pentru 

activitățile specifice desfășurate de Serviciul public de asistență socială 
Constanța; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 al HCL nr. 157/2006 privind 

înființarea unei comisii specializate în domeniul eficienței energetice la nivelul 
municipiului Constanța; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării U.A.T. Municipiul Constanța 

la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în 
transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 
vehicule electrice în municipiile reședință de județ; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii nr. 266/2018 de 

aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor 
tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a 

Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în 
comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul „Achiziție de 
mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 10 m”; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea hărții strategice de zgomot pentru 
municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și stațiunea Mamaia; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 

10. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților municipiului Constanța 

în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C.CT BUS S.A.; 

          iniţiator: primar Decebal Făgădău 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

de studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire aferente tramei 
stradale din municipiul Constanța-cartier Palazu Mare amenajare prelungirea 
Recoltei; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare                                         
a lucrărilor de intervenție aferente obiectivului de investiții „Sistematizare a 
circulației și reparații pe b-dul Aurel Vlaicu pe sectorul strada Alba -Iulia, 

b-dul Tomis, municipiul Constanța”; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


