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ROMÂNIA 
JUDETUL CONSTANTA 
MUNICIPIUL CONSTANTA 
PRIMAR 
Nr. 101361/30.07.2010 
 

 

CONVOCATOR 

 
În conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 2 din Legea nr. 215/2001  

privind administraţia publică locală, republicată, se convoacă  

Consiliul local al municipiului Constanţa  
în şedinţă extraordinară în data de 5 august 2010, orele 1200, 

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

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Parcare verde – Construirea 

unei parcări supraetajate, zona Spital Clinic Judeţean de Urgenţe Constanţa, 
judeţul Constanţa” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării 
acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013; 

     iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii “Parcare verde – Construirea unei parcări supraetajate, 
zona Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, municipiul Constanţa”, 
etapa Studiu de fezabilitate;  
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

 
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea de către SC Carrefour România SA şi 

SC Metropolis Investiţii Imobiliare SRL, cu titlu gratuit, către municipiul 
Constanţa, a dreptului de proprietate asupra unei sume de bani, în scopul 
achitării contravalorii raportului de evaluare, achitării despăgubirilor pentru 
exproprierea imobilelor situate pe amplasamentul drumului, achitării taxei 
privind documentaţia cadastrală, precum şi în scopul achitării oricăror alte taxe  
necesare pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local 
“Subtraversare DN 2A şi Sistematizare accese”; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 

4. Proiect de hotărâre privind încheierea cu SC Carrefour România SA şi SC 
Metropolis Investiţii Imobiliare SRL a unui protocol de acord referitor la 
termenii şi condiţiile în care părţile înţeleg să colaboreze, în vederea realizării 
obiectivului “Subtraversare DN 2A şi sistematizare accese”; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

 

Convocator05august2010/001 - proiect parcare verde.pdf
Convocator05august2010/002 - indicatori parcare verde.pdf
Convocator05august2010/003 - transmitere carrefour.pdf
Convocator05august2010/004 - carrefour protocol de acord.pdf
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5. Proiect de hotărâre  privind declanşarea procedurilor de expropriere a 

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 
publică de interes local “Subtraversare DN 2A şi sistematizare acces”;  
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 111/2010 şi aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici-etapa SF “Racord drumuri interioare”; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

 
7. Proiect de hotărâre privind transmiterea drumului comunal DC 89 – tronsonul 

situat pe teritoriul administrativ al municipiului Constanţa din administrarea 
Consiliului local al municipiului Constanţa în gestiunea delegată a SCIL 
Confort Urban SRL Constanţa; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

 
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2010; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 
 
 
 
     PRIMAR, 
 
                RADU ŞTEFAN MAZĂRE 

Convocator05august2010/005 - expropriere.pdf
Convocator05august2010/006 - modificare hclm 111.pdf
Convocator05august2010/007 - drum comunal.pdf
Convocator05august2010/008 - RectificareBuget2010.pdf

