
   

 
  Listă proiecte HCL - ședința Comisiei nr.  5 din 21.05.2018 

 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local de furnizare a energiei 
termice în sistem centralizat începând cu 01.05.2018 în municipiul 

Constanța; 
         iniţiator: primar Decebal Făgădău  
 

2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul 
privat al municipiului Constanța, bd. Mamaia nr. 284, în vederea 
înscrierii în cartea funciară; 

      iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 427/2017 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea 
activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța; 

      iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

4. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor OUG nr. 109/2011 de 
catre Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Apă-Canal Constanța”; 
      iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 260/2010 
privind regulamentul de signalistică la nivelul municipiului Constanța; 

      iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 189/2017 

pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările 
tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public sau privat al 
municipiului Constanța și utilizarea tramei stradale în zona pietonală a 

autovehiculelor care transportă materiale de construcții; 
      iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 276/2015 
privind aprobarea Regulamentului referitor la condițiile în care se 

realizează accesul furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice 
pe proprietate publică sau privată a municipiului Constanța; 

      iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 464/2003 
privind transportul de persoane sau bunuri în regim de taxi sau regim de 

închiriere; 
      iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 44/2004 
privind serviciile regulate de transport public local de călători; 

      iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 



10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 184/2013 

privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, 
întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța; 

      iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 

11. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 45, 

proprietatea domnului Cionca Sorin, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită; 

      iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

12. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 

pentru clădirea situată în municipiul Constanța, bd. Tomis nr. 27, 
proprietatea SC P&R Cont Solution SRL, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită; 

      iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

13. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, 
pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Dragoș Vodă nr. 8, 
proprietatea domnului Aiftincăi Lucian și a doamnei Aiftincăi Mihaela, ca 

urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; 
      iniţiator: primar Decebal Făgădău 
 

14. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe teren, 
pentru terenul situat în municipiul Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 145, 
proprietatea domnului Velicu Cristian, ca urmare a constatării stării 

tehnice de teren neîngrijit; 
      iniţiator: primar Decebal Făgădău 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 


