
  

 
 

   

  Listă proiecte - ședința Comisiei nr.  5 din 18.10.2018 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe 

anul 2018 al RADET Constanța; 

 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

RATC Constanța pe anul 2018; 
 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  

RAEDPP Constanța pe anul 2018; 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizarea unor spații de locuit 
construite de ANL în regim de închiriere din recuperări; 

 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al  
SC Confort Urban SRL Constanța pe anul 2018; 

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

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a 

domeniului public și privat din municipiul Constanța; 
 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind acivitatea de 
ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate neregulamentar pe 

partea carosabilă de pe raza teriorială a municipiului Constanța; 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitățile de 

administrație social-comunitară; 
 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei 
Dragnea Gabriela; 

 

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

 
11.Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de 

administrație al SC ECOSAL SRL Constanța; 

 
12.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 50/2018 

privind organizarea Consiliului de administrație al RATC Constanța. 
 
13.Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanța; 
 

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

 



15. 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”; 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
acordarea unui sprijin financiar Parohiei „Adormirea Maicii Domnului I”; 

 
18. 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”; 

 
19.Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate 

prin H.C.L. nr.75/23.03.2018 din bugetul local pentru susținerea activității 

sportive a Clubului Sportiv „Farul” Constanța în anul 2018 
 

20.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 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; 
 

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

 
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” 

cod Mysmis 125158 și a acordului de parteneriat între Ministerul Educației 
Naționale – U.M.P.M.R.S.U. - lider de proiect și Municipiul Constanța – 
partener, precum și contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul 

proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr. 3 Ciprian 
Porumbescu; 

 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚII ȘCOLI” 

cod Mysmis 125158 și a  acordului de parteneriat între Ministerul Educației 
Naționale – U.M.P.M.R.S.U. - lider de proiect și Municipiul Constanța – 
partener, precum și contribuția financiară proprie a fiecărei părți la bugetul 

proiectului, aferent investiției Școala cu clasele I-VIII nr. 10 Mihail Koiciu; 
 

24.  Proiect de hotărâre privind privind alegerea  preşedintelui  de şedinţă.   
 
 

 
 

 

 

 
 


