
ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 

PRIMAR 
Nr.  39494/24.03.2017 

 

 

CONVOCATOR 

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
se convoacă 

 

Consiliul local al municipiului Constanţa  
în şedinţă ordinară,  31 martie  2017, ora 1100,  

în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea  
ordine de zi: 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța 
din data de 28.02.2017; 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru 
persoanele vârstnice din cadrul Căminul pentru persoane vârstnice Constanța pe 

anul 2017; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul IV 
pe anul 2016; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei 

Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2016; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei 
Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2017; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei 
Autonome de Transport în Comun pe anul 2017; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei 
Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța pe anul 2017; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC 
Ecosal S.R.L Constanța pe anul 2017; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
 

 
 



  

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC 
Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2017; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

11.  Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban 

S.R.L. Constanța pe anul 2017; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol 
pentru anul 2017; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

13.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului burselor 
aferente semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din 

învățământul preuniversitar de stat; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

14.  Proiect de hotărâre privind acordarea pachetului anual cu rechizite școlare cu 
ocazia începerii cursurilor precum și a cadourilor prilejuite de sărbătorile de 
iarnă pentru preșcolarii și școlarii din municipiul Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a 
contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează 
creșele Serviciului public administrare creșe din cadrul Serviciului public de 

asistență socială Constanța pentru anul 2017; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

16.  Proiect de hotărâre privind acordarea de facilități la transportul public de 
călători  pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

17.  Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului social pentru pensionari și 
persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri, prevăzut în anexa 1 A la 

HCL nr. 72/2016 privind majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane 
peste 60 de ani care nu realizează venituri; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

18.  Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor și criteriilor de  acordare a 

ajutoarelor de urgență de la bugetul local; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
  

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea și utilizarea siglei oficiale a evenimentelor 
organizate pe raza municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău  

 

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Constanța la 
ASOCIAȚIA INOMAR CLUSTER; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Constanța ca 
membru al Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
 



 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat pentru 

organizarea evenimentului "Sărbătoarea etniei romilor din România"; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

23.  Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru 
negocierea/renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile pentru 
pensionari precum și altă destinație la nivelul Serviciului public de asistență 

socială; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară 

Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a 
contestațiilor; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

25.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 367/2016 privind aprobarea 
asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la 

bugetul local pentru anul 2017; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

26.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 258/2016 și HCL nr. 326/2016 
privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

27.  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 
 

28.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 55/2017 și aprobarea acordului-
cadru de prestări servicii juridice în vederea apărării intereselor S.C.Confort 
Urban S.R.L.; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
devizului general pentru lucrări de consolidare la "Spitalul Clinic de Boli 

Infecțioase Constanța"; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 
delimitată de str. Ștefăniță Vodă, unitate militară, terenuri proprietate publică și 

privată, inițiator Orban Steluța Daniela; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona 
delimitată de str. B.P.Hașdeu, str. Ion Alexandrescu, str. Șerban Vodă și str. 
Ștefăniță Vodă, inițiator Mușu Cristian; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

32.  Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin 
HCL nr. 215/2016 din bugetul local pentru susținerea activiății sportive a 



Asociației Handbal Club Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-
2017; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

33.  Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin 
HCL nr. 216/2016 din bugetul local pentru susținerea activiății sportive a 

Asociației Club Sportiv Handbal Club Farul Constanța în anul competițional 
2016-2017; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

34.  Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP 

Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr. 97, 
bloc B1-parter-etaj 1, preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului 
Constanța și transmiterea acestuia în folosință gratuită Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară "Zona Metropolitană Constanța"; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

35.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordurilor cadru și a contractelor 
subsecvente, privind serviciile de asistență și reprezentare juridică în vederea 

apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului 
Constanța, Consiliului local al municipiului Constanța precum și ale Comisiei 
locale de aplicare a Legii nr. 18/1991, în fața instanțelor de judecată; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

 
 
 

 
PRIMAR, 

 
DECEBAL FĂGĂDĂU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


