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CONVOCATOR 
în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
se convoacă 

 
Consiliul local al municipiului ConstanŃa  

în şedinŃă ordinară,  Miercuri ,  5  septembrie  2012, ora 1200,  
la Complex hotelier Malibu, staŃiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi : 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2012 ; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei 
obiectivelor de investiŃii pe anul 2012 ale RADET ConstanŃa; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuŃiei bugetului municipal pe trimestrul II 
pe anul 2012; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului R.A.T.C. ConstanŃa pe anul 2012; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului R.A.E.D.P.P. ConstanŃa pe anul 
2012; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  S.C. CONFORT URBAN  S.R.L. 
ConstanŃa pe anul 2012; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

 



 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 10/30.01.2012 privind majorarea 
capitalului social al  S.C. CONFORT URBAN S.R.L. ConstanŃa; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenŃei de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale către S.C. FILI 
TRAVEL S.R.L.; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenŃei de traseu pentru efectuarea 
transportului public de persoane prin curse regulate speciale către S.C.TIMONA 
S.R.L. 

 
          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 148/2011 privind 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru etapa I a obiectivului de  
investiŃii: „Construire unităŃi locative modulare în municipiul ConstanŃa şi lucrări 
tehnico-edilitare aferente-Campusul social Henri Coandă str. ŞtefăniŃă Vodă, 
Studiu de fezabilitate”; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenŃi 
obiectivului de investiŃii Modernizare drum zona Aurel Vlaicu, municipiul 
ConstanŃa(str. ŞtefăniŃă Vodă)- faza: documentaŃie de avizare a lucrărilor de 
intervenŃii; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiŃii Mamaia Teleschi –
realizarea unei instalaŃii de agrement nautic pe Lacul Siutghiol – actualizată, faza 
Studiu de fezabilitate; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazărea 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri 
imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparŃin domeniului privat al municipiului 
ConstanŃa; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea  HCL nr. 623/2008 privind acordarea 
indemnizaŃiei lunare pentru membrii Consiliului de AdministraŃie al S.C . Confort 
Urban S.R.L. ConstanŃa ; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 



16. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor generale a remuneraŃiei lunare 
acordate directorului general al S.C. Confort Urban S.R.L.; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcŃionare 
al aparatului de specialitate al Primarului municipiului ConstanŃa; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării HCL nr. 464/2009 
pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
aferent obiectivului de investiŃii „ReŃea de agrement cu biciclete”; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr.462/2009 pentru 
participarea municipiului ConstanŃa la „Programul naŃional de îmbunătăŃire a 
calităŃii mediului prin realizarea de spaŃii verzi în localităŃi” cu proiectul „Amenajare 
parc Carol I, municipiul ConstanŃa”, în sensul modificării devizului general; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

20. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 
aparŃin domeniului privat al municipiului ConstanŃa; 

          iniŃiator: viceprimar Decebal Făgădău 

21. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul 
ConstanŃa în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacŃiei extrajudiciare dintre Primarul 
municipiului ConstanŃa, Consiliul local al municipiului ConstanŃa şi SC Comprest 
Util SRL ; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor terenuri, în proprietate către Filip 
ConstanŃa Floriana, Filip Mihai şi Filip Matei conform Deciziei Civile nr. 
293/CA/2008 a CurŃii de Apel ConstanŃa, definitivă şi irevocabilă; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 14/2012 privind 
aprobarea organizării reŃelei şcolare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar de 
stat şi particular din municipiul ConstanŃa pentru anul şcolar 2012-2013; 

          iniŃiator: consilier local Răducu Popescu 

 

 



 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 321/2008 pentru desemnarea 
reprezentanŃilor Consiliului local în vederea completării componenŃei comisiei 
pentru vânzarea spaŃiilor comerciale şi de prestări servicii în baza Legii nr. 
550/2002 ; 

    iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

26. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăŃean de onoare domnului Ali 
Nurhan; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Reconfigurare loturi şi modificare 
accese, zona Campus Universitar, baza nautică CERONAV, teren în suprafaŃă de 
2500mp. potrivit actelor şi 2520,76 mp potrivit măsurătorilor, proprietate Hagi 
Gheorghe şi Marilena; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Construire imobil Dp+P+1E-casă 
prăznuire , str. Nicolae Iorga nr. 12, teren în suprafaŃă de 2135 mp, aparŃinând 
domeniului privat al municipiului ConstanŃa, atribuit în folosinŃă gratuită 
Arhiepiscopiei Tomisului-Parohia Sf. Gheorghe; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Dezmembrare parcelă VN 283 lot 2/1 
în vederea construirii de locuinŃe, zona Palazu Mare, teren în  suprafaŃă de 8475 
mp. potrivit actelor,  proprietate Bucovală Stelian; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Introducere teren în intravilan şi 
construire imobil P+2E-service, reparaŃii utilaje agricole, birouri, spaŃii anexă şi 
împrejmuire teren, parcelele A/71/7/1 şi A 71/7/2 în suprafaŃă totală de 19350 
mp, proprietate Iamandii Cătălin şi Mihaela; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

31. Proiect de hotărâre privind achiziŃia serviciilor de asistenŃă şi reprezentare juridică 
în vederea apărării intereselor municipiului ConstanŃa în faŃa instanŃelor de 
judecată; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

32. Proiect de hotărâre privind posibilitatea constructorilor implicaŃi în „Programul de 
locuinŃe ieftine pentru tineri destinate cumpărării, zona Baba Novac”, de a vinde la 
liber locuinŃele rămase necontractate, condiŃionat de restituirea către municipiul 
ConstanŃa şi Consiliul JudeŃean ConstanŃa a sumelor de bani investite de acestea 
corespunzător fiecărei unităŃi locative; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 



 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanŃări rambursabile interne; 

          iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

 

 
PRIMAR, 

 
RADU ŞTEFAN MAZĂRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


