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1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 33/2019 cu 
un administrator provizoriu în Consiliul de administraţie al SC ECOSAL SRL 
Constanţa; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5; 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al RADET Constanţa pe anul 2019; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5; 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al RATC Constanţa pe anul 2019; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5; 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr. 260/2109 privind 

aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui post vacant de șef 
laborator, validarea rezultatelor examenului de ocupare a funcțiilor de șef 
secție, precum și modificarea statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase Constanța aprobat prin HCL nr. 513/2018; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 5; 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

pentru Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local 
Constanţa; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5; 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al  Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale 
Bugetului Local Constanţa; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5; 

 

7. Proiect de hotărâre privind cumpărarea prin negociere directă a imobilului 
teren şi construcţie situat în Constanţa, b-dul I.C. Brătianu nr. 16, cu 
destinaţia de creşă; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5 



 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al SC Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2019; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5; 
 

9. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului asupra activităţii de 
administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC Confort Urban 
SRL Constanţa pentru semestrul I al anului 2019; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5; 
 

10. Proiect de hotărâre privind durata unor contracte de închiriere ce au ca 
obiect imobile din fondul locativ al Municipiului Constanţa, aflate în 
administrarea RAEDPP Constanţa; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5; 

 

11.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit din fondul 
locativ; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5; 

 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând 
loc de veci în proprietatea domnului Ciobanu Florea, revoluționar, în baza 
Legii nr. 341/2004; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5; 

 
 
 

 
 

 
 

 


