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Ordine de zi proiecte 
Comisia nr. 3 

sedința din 18.04.2019, ora 14:00 
 

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 aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei 
Autonome Transport în Comun Constanța pe anul 2019; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 49/ 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 repartizarea unor spații de locuit construite de 
A.N.L. în regim de închiriere din recuperări; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
7.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spații de locuit din fondul 

locativ de stat în regim de închiriere din recuperări; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

8. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 313/2018 cu 
un administrator provizoriu în Consiliul de administrație al SC ECOSAL SRL 

Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 



9.  Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 1 la HCL nr. 37/2019 cu 

un administrator provizoriu Consiliul de administrație al Regiei Autonome 
Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Direcției generale de asistență 

socială la Rețeaua Socială Europeană – European social Network (ESN); 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 500/2001 privind trecerea 

din administrarea municipiului Constanța în administrarea RAEDPP Constanța 

a terenului în suprafață de 45,07 mp situat în Constanța zona Tomis III, în 
apropierea PT nr. 117 și PT nr. 171; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 116/2005 privind modificarea 

HCL nr. 220/2002 privind modificarea HCL nr. 493/2001 și aprobarea PUD – 
„Extindere și supraetajare spațiu comercial existent” pe terenul situat în 

Constanța, zona Piața Tomis III; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
13. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului local al 

municipiului Constanța din administrarea RADET a imobilului situat în str. 

Nicolae Bălcescu nr. 14; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
14.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
 
 

 
 

 
 


