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CONVOCATOR 
 

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

se convoacă 
 

Consiliul local al municipiului Constanţa  
în şedinţă ordinară, joi  5 decembrie  2013, ora 1200,  

la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi : 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2013; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
a Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte venituri ale Bugetului Local 
Constanţa; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent obiectivului de 
investiţii “Parcul Seniorilor”; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

5. Proiect de hotărâre privind aprobare proiect tehnic revizuit, Devieri reţele-lucrări 
suplimentare pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea accesului în staţiunea 
Mamaia prin construirea unor pasarele pietonale” inclusiv Devizul general aferent; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii de locuit construite de A.N.L. în 
regim de închiriere din recuperări; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

7. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din fondul 
locativ de stat; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local al 
municipiului Constanţa nr.156/08.07.2011 referitor la statul de funcţii al Căminului 
pentru Persoane Vârstnice Constanţa; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate în 
vederea acordării de subvenţii de la bugetul local pentru anul 2014; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L.nr.249/2013 
privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a 
principalilor indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea 
şi amenajarea Parcului Arheologic”; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din H.C.L.nr.250/2013 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea şi amenajarea Parcului Arheologic” şi a 
cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea către S.C. Metropolitan S.R.L. a licenţei de 
traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate 
speciale; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

13. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

14. Proiect de hotărâre privind delimitarea domeniului public de interes naţional 
administrat de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral şi domeniul 
public/privat al municipiului Constanţa administrat de Consiliul Local al Municipiului 
Constanţa pe sectorul cuprins între limita de nord a teritoriului administrativ al 
municipiului Constanţa şi canalul de traversare a lacului Tăbăcărie în Marea 
Neagră, în sud; 

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău  

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa a 
unei suprafeţe de teren situată în zona Tomis III-Complex Agroalimentar; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre  

16. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută de Societatea Agricolă 
Anadalchioi către municipiul Constanţa reprezentând terenul în suprafaţă de 664 
mp. situat în strada Baba Novac nr.78 şi terenul în suprafaţă de 149 mp. situat în 
str.Baba Novac nr.78; 

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău  



 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.63/2013 privind aprobarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local din Municipiul Constanţa; 

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri 
imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al Municipiului 
Constanţa; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui 
spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în Municipiul Constanţa, strada Izvor 
nr.27; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.277/11.11.2013 
privind aprobarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor 
singure care se încălzesc cu energie termică furnizată în sistem centralizat, lemne 
de foc, energie electrică sau butelii GPL pentru sobe; 

         iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de mandat încheiat 
între Consiliul Local al Municipiului Constanţa şi membrii Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie Energie Termică Constanţa precum 
şi cuantumul indemnizaţiei acordate acestora; 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

22. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani Asociaţiei Judeţene de Sport 
a Persoanelor cu Handicap, în vederea premierii membrului fondator Gembăşanu 
Ion pentru acţiunile desfăşurate în cadrul Jocurilor Naţionale a Persoanelor cu 
Dizabilităţi ediţia a –XX-a desfăşurată la Constanţa. 

          iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 
 
 

PRIMAR, 
 

RADU ŞTEFAN MAZĂRE 


