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1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 253/2015 privind 
aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în conformitate cu OUG 

nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului 
rece; 

    iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 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 

 
3. Proiect de hotărâre privind 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 
 

4.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 24/2016 privind 

aprobarea programului „Respect”, cu modificările și completările 
ulterioare; 

     iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația 

de creșă de către Serviciul public de asistență socială. 
    iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 73/2018 privind 
aprobarea Regulamentului de acordarea a finanțării nerambursabile pentru 
proiecte de interes general din bugetul municipiului Constanța; 

    iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 227/2017 privind 
aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanțări din bugetul 
municipiului Constanța, pentru activități sportive organizate în baza Legii 

educației fizice și sportului nr. 69/2000; 
    iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea Asociației Club Sportiv Academia de Volei Tomis Constanța în 

vederea organizării a unei etape de Campionat Național de Seniori la Volei 
pe plajă feminin și masculin; 

    iniţiator: primar Decebal Făgădău 



9. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Tomitanii Constanța 

în anul competițional 2018 -2019; 
     iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

10. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Top Volei 05 

Constanța în anul competițional 2018-2019; 
     iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Asociației Sportive Handbal Club Dobrogea 
Sud Constanța în anul competițional 2018-2019; 

         iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

12. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Asociației Sportive Baschet Club Athletic 
Constanța în anul competițional 2018-2019; 

    iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

13. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Știința Constanța în anul 

2018; 
    iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

14. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Top Star TT 

Constanța în anul competițional 2018-2019; 
     iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

15. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Universitar Neptun 
Constanța în anul competițional 2018-2019; 

    iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

16. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Phoenix Constanța în anul 
competițional 2018-2019; 

     iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

      
 
     


