
 

 

 

 

Ordine de zi proiecte 

Comisia nr. 1 
sedința din 18.05.2018, ora 9:30 

 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru închirierea unui spațiu cu 
destinația de depozit, pentru depozitarea mijloacelor fixe și a obiectelor de 
inventar; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

2. Proiect de hotărâre privind promovarea în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din cadrul Serviciului public de asistență 

socială Constanța; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare încheiate la 
31.12.2017 ale Regiei de Transport în Comun Constanța; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului contractului/acordului colectiv 

de muncă la nivel de unitate, respectiv Serviciul public de asistență socială 
Constanța; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
  

5. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în municipiul Constanța, bd.Tomis nr.45, proprietatea domnului 
Cionca Sorin, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

6. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în municipiul Constanța, bd.Tomis nr.27, proprietatea S.C. P&R 
Cont Solutions S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
  

7. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 

clădirea situată în municipiul Constanța, bd. Ferdinand nr.75, proprietatea 
Ordinului Arhitecților, Filiala teritorială Dobrogea, ca urmare a constatării stării 

tehnice de clădire neîngrijită; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

8. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 
clădirea situată în municipiul Constanța, bd. C.A. Rosetti nr. 2, proprietatea 

Comunității evreilor Constanța, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 
 

9. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru 



clădirea situată în municipiul Constanța, str. Dragoș Vodă nr. 8, proprietatea 

domnului Aiftincăi Lucian și a doamnei Aiftincăi Mihaela, ca urmare a constatării 
stării tehnice de clădire neîngrijită; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

10. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care 
aparțin domeniul privat al municipiului Constanța; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei privind atribuirea contractelor 
de concesiune a bunurilor imobile care fac parte din domeniul public sau privat al 
municipiului Constanța sau din domeniul public al statului și în administrarea 

Consiliului local al municipiului Constanța; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren pentru 
terenul situat în municipiul Constanța, Bd. I.C. Brătianu nr. 145, proprietatea 
domnului Velicu Cristian, ca urmare a constatării stării tehnice de teren neîngrijit; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

13. Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor specializate de responsabil 
cu protecția datelor de către Serviciul public de asistență socială Constanța; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de fuziune prin absorbție între S.C. 
Confort Urban S.R.L. în calitate de societate absorbantă și S.C. Ecosal S.R.L. în 
calitate de societate absorbită; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local 
pe anul 2017; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul I pe 
anul 2018; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „ Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, 

Dimitrie Cantemir, Constanța”; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „ Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 17, 
Ion Minulescu, Constanța”; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

 

 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 



investiții „ Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, 

Constanța”; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții „ Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de stat Constanța”; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului 
situat în Constanța, bd. 1 Decembrie 1918, între blocurile L11-L12, L20 – L21, în 

suprafață de 183,00 mp; 
        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face 
obiectul contractului de concesiune nr. 38133/15.06.2000, adiționat, încheiat 
între municipiul Constanța și Fin.Co.Ge.Ro.Spa; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil proprietate privată 
a municipiului Constanța, situat în bd. Ferdinand nr. 43, etaj 1, ap. 5, către Datcu 
Ștefan, în conformitate cu Sentința civilă nr. 2617/09.03.2017, rămasă definitivă 

prin Sentința civilă nr. 141/30.01.2018 pronunțată de Tribunalul Constanța în 
dosarul civil nr. 25600/212/2015; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

24. Proiect de hotărâre privind disponibilitatea temporară a fondurilor până la 
rambursarea acestora din Programul INTERREG V A România – Bulgaria privind 

proiectul ” Joint Romanian – Bulgarian Cultural and Historical heritage – Miniature 
Park”; 

        iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

25.  Adresa nr. 68047/23.04.2018 a S.C. Sport Turism S.R.L. 
    


