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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul 
III pe anul 2019; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 
2019; 

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

3. Proiect de h pentru modificarea HCL nr. 350/2019 privind aprobarea planului 
de restructurare a obligațiilor fiscale la 31.12.2018 al SC Confort Urban SRL; 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 
211901/01.11.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 

modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 
contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 3080/31.07.2003 și 
a convenției nr. 563/11.04.2018; 

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

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 

218959/12.11.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a 

modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul 
contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1188/31.07.2004, 

adiționat prin actul  autentificat sub nr. 2661/12.09.2008, rectificat prin 
încheierea nr. 3144/19.05.2009; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, în suprafață de 
352 mp, către SC Promedas Mamaia SRL;   

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

  



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, strada Ion Luca Caragiale nr. 50, în 
suprafață de 44 mp, către Ștefănică Ioana, Mitea Constantin și Mitea Florin;   

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

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 
terenului situat în municipiul Constanța, str. Bogdan Vodă nr. 59, în 

suprafață de 39 mp, către Bucovală Mihai și Bocea;   
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5; 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a 

terenului situat în municipiul Constanța, str. Ștefan cel Mare nr. 65, în 
suprafață de 410 mp, pe care există construcția deținută în proprietate de 
către Stancă Neculae și Stancă Constanța;   

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

 
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 

publică a terenului situat în municipiul Constanța, Str. Intrarea Smârdan FN, 
în suprafață totală de 114 mp; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

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

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 
publică a terenului situat în municipiul Constanța, Sat Vacanță, zona Luna 
Park, în suprafață de 76 mp;  

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

 
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL nr. 296/2017 privind 

aprobarea aderării municipiului Constanța la Eurocities – Rețeaua marilor 

orașe europene și plata cotizației anuale aferente; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 


