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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea mobilităţii în 
municipiul Constanţa, zona Bd. 1 Mai-Șoseaua Mangaliei” și a cheltuielilor 

aferente; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de 

documentație de avizare a lucrărilor de intervenție aferente obiectivului de 
investiții ”Fluidizarea circulației și amenajarea sensului giratoriu la intersecția str. 
I.G. Duca cu bd. Mamaia și fluidizarea circulației la intersecția str. Mihai Viteazu 

cu bd. Mamaia, municipiul Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza 
de studiu de fezabilitate pentru „Amenajare parcare auto publică Mamaia Nord – 
zona Summerland”; 

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

 
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza 

de studiu de fezabilitate pentru „Amenajarea zonei adiacente accesului principal 

în complexul Muzeal al Științelor Naturii prin fluidizarea circulației pe bd. Mamaia, 
municipiul Constanța”; 

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

5.  Proiect de hotărâre privind actualizarea devizelor generale pentru lucrările de 
construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – cartier Compozitori 

– Etapa I, cartier Baba Novac – Etapa I; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 
6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea 

unor tarife pentru plata unor servicii de utilități publice și conexe acestora 
prestate de către SC Confort Urban SRL; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 
 

 
 
 

 



 

 
7.  Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc 

de veci în proprietatea doamnei Cristocea Maria, revoluționar, în baza Legii nr. 

341/2004; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 
 

8.  Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din 

fondul locativ; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 
 

9.  Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriilor 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 OUG nr. 74/2007, situate pe raza municipiului Constanța; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 
 

10. Proiect de hotărâre privind repartizarea spațiului cu altă destinație decât aceea 

de locuință, situat în Constanța, str. Sulmona nr. 17; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 
 

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței sociale în baza Legii nr. 

114/1996, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, blocul nr. 6, 
et. II, ap. 22; 

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

12. Proiect de hotărâre privind stbilirea nivelului chiriilor ca urmare a repartizării 
locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului 

Constanța ; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 

 
13. Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 42/2018 privind 

desemnarea unui reprezentant al municipiului Constanța în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal Constanța”; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

-avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5 
 

14. 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 
-avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5 

 


