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1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea 

Gabriela; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

2.  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar domnului Savu 
Florin Cristian; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor 
premiați la olimpiadele sau concursurile școlare internaționale și profesorilor 
îndrumători; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

4. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sfinții Patru Mucenici de la Niculițel”; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
5.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Sf. Ierarh Nectarie Taumaturgul și 
Sf. M.Mc. Teodor Tiron”; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
6.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Nașterea Sfântului Ioan 
Botezătorul”; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
7.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I”; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 

acordarea unui sprijin financiar Capelei „Adormirea Maicii Domnului, Sfântul 
Prooroc Ilie Tesviteanul, Sfântul Apostol Andrei și Sfânta Muceniță Sofia”; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

9.  Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate prin 

HCL nr. 75/2018 din bugetul local pentru susținerea activității sportive a 
Clubului Sportiv „Farul” Constanța în anul 2018; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 
 

 



 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 274/2018 privind alocarea 

unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului 

Sportiv Universitar Neptun Constanța în anul competițional 2018-2019; 
 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor         

aferente semestrului I al anului școlar 2018-2019 pentru elevii din   

învățământul preuniversitar de stat; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
12.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 66/2018 pentru  aprobarea 

numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 

2017-2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat; 
iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
13.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al 

municipiului Constanța” doamnei Eugenia Jianu; 

iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

14.Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al       
municipiului Constanța” doamnei Anaid Tavitian; 

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

15.Proiect de hotărâre privind acordarea de stimulente financiare lunare în                  

limita a două salarii minime brute pe țară, personalului medical și de           
specialitate din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase; 

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 
16.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 288/2018 privind statul de 

functii al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, organizarea unei linii 
de gardă specialitatea anestezie și terapie intensivă în cadrul 

Compartimentului terapie intensivă precum și a unor măsuri referitoare la 
ocuparea posturilor vacante din cadrul spitalului; 

 iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
17.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Constanța a unor bunuri aflate în administrarea unităților de 
învățământ din municipiul Constanța în vederea scoaterii din funcțiune și 
casării; 

     iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

18. Audiențe. 


