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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
SC ECOSAL SRL Constanța pe anul 2019; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2019 al RAEDPP Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

3.   Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul   

municipiului Constanța în anul 2020; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 
49/28.02.2019     prinind stabilirea nivelului chiriiilor și subvenționarea 
acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 

114/1996, situate pe raza municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

5.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 
48/28.02.2019 prinind stabilirea nivelului chiriiilor și subvenționarea 

acestora, ca urmare a repartizării locuințelor sociale destinate chiriașilor 
evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor 
proprietari în baza O.U.G. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru 
organizarea evenimentului „Sărbătoarea zilei limbii tătare”; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 7 „Remus 

Opreanu” Constanța – faza DALI; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți     obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 23 
„Constantin Brâncoveanu” Constanța” – faza DALI; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 



 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare Școala Gimnazială nr. 43 
„Ferdinand” Constanța” – faza DALI; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

10.  Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Direcției generale de asistență 
socială la Rețeaua Socială Europeană – European social Network (ESN); 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 
 

 
 

 
 
 


