
       LISTĂ PROIECTE HOTĂRÂRI - ȘEDINȚA COMISIEI NR. 5 DIN 08.02.2018 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 
2017; 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018; 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanța pentru anul 2018; 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2018; 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța pe anul 2018; 

      

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și 
cheltuieli al Regiei Autonome de de Exploatare a Domeniului Public și Privat 

Constanța pe anul 2017; 
  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
Regiei Autonome de de Exploatare a Domeniului Public și Privat Constanța 

pe anul 2018; 
  

8. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului al SCIL Confort Urban 
SRL Constanța pe anul 2018; 

  

9.        Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
           premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din 
           cadrul Clubului sportiv „ Farul” Constanța care au obținut performanțe  

           deosebite la competițiile internaționale oficiale din a doua parte a anului  

           2017; 

  

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

finanțarea Asociației Județene de Handbal Constanța în vederea organizării 

Turneului final „Final Four Cupa României” – handbal masculin; 

  

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

premierea sportivului constănțean și a antrenorului principal constănțean din 
cadrul Liceului cu program sportiv „ Nicolae Rotaru” Constanța care au 
obținut performanțe deosebite la competiția internațională „Campionatul 

European de Tenis de Masă juniori – Riva del Garda/Italia; 

      

12. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al 
Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța; 

      

13. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al 
Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța; 

  

14. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de 
administrație al S.C.Ecosal S.R.L. Constanța; 

 
 

  



15. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor spații de locuit 

construite de ANL în regim de închiriere; 
      

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării și extinderea unor spații 

de locuit din fondul locativ de stat; 
  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația 

de sediu administrativ, în suprafață de 200-250 mp. pentru desfășurarea 
activității Serviciului autoritate tutelară din cadrul Primăriei municipiului 
Constanța; 

 

18. Proiect de hotărâre privind aderarea unei noi unități administrativ 
teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Apă - Canal 

Constanța”; 
 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al municipiului 
Constanța în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
”Apă - Canal Constanța”; 

 
  
 

 
 

 


