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1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 3 lit. a din HCL nr. 24/2016 
privind aprobarea programului „RESPECT”; 

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5; 
 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea 
de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane 

beneficiare din municipiul Constanța; 
 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5; 
 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 261/2019 privind 
desemnarea administratorului special al Regiei Autonome de Distribuire a 
Energiei Termice în cadrul procedurii de insolvență; 

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

4. Proiect de hotărâre privind acordul de numire a persoanei propuse să 
exercite controlul financiar preventiv propriu la Regia Autonomă de 
Distribuire a Energiei Termice Constanța din cadrul procedurii de insolvență. 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind reînnoirea unui membru din Consiliul de 
administrație al SC Confort Urban SRL Constanța; 

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

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

6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexei la HCL nr. 
200/2019 privind aprobarea înființării serviciului social pentru persoanele 
victime  ale violenței domestice „Centrul de găzduire Sfânta Sofia” în 

subordinea Direcției generale de asistență socială Constanța; 
 iniţiator: primar Decebal Făgădău 
     - avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 și nr. 5; 

 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, 

faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție aferente 
obiectivului  de investiții „Lucrări de intervenții și modernizare B-dul Tomis, 
pe sectorul cuprins între B-dul Mamaia și str. Ion Rațiu, municipiul 

Constanța”; 
     iniţiator: primar Decebal Făgădău 

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

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 
domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa; 

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5; 
 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a 
listei de investiții pe anul 2019 ale RAEDPP Constanța; 

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

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

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 7/2018 

privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea accesului și a ordinii de 
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale destinate chiriașilor 
evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari sau care urmează a fi 

evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari în baza OUG nr. 
74/2007; 

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

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

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5; 
 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 323/2015 
privind administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea 
de locuință, modificată și completată prin HCL nr. 208/2016; 

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

13.  Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 324/2015 
privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit, modificată și 
completată prin HCL nr. 207/2016; 

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

 

14.  Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele 
construite prin programul ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de 

prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru 
tineri; 

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5; 



 

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 146/2018 privind 
repartizarea unor spații cu altă destinație decâât aceea de locuință; 

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

     - avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5; 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


