
ROMANIA 

JUDEłUL CONSTANłA 

MUNICIPIUL CONSTANłA 

PRIMAR 

Nr.135925/08.11.2012 
 
 
 
 

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, MarŃi, 20 noiembrie  2012, ora 1200,  
la Complex hotelier Malibu, staŃiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi : 

 

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

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

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

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea execuŃiei bugetului municipal pe trimestrul 
III pe anul 2012; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

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

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

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

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Arhiepiscopiei 
Tomisului; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuŃiei lunare a beneficiarilor de servicii 
sociale instituŃionalizaŃi în Căminul pentru Persoane Vârstnice; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.71/2009 referitoare la 
majorarea alocaŃiei zilnice de hrană a beneficiarilor de servicii sociale 
instituŃionalizaŃi în Căminul pentru Persoane Vârstnice; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.65/31.03.2011 şi 
HCL nr.183/31.05.2012; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.638/19.11.2008; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenŃionarea din 
bugetul local în anul 2013, a asociaŃiilor şi fundaŃiilor care acordă servicii de 
asistenŃă socială; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

12. 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 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării de către R.A.E.D.P.P. ConstanŃa  
a serviciilor juridice de consultanŃă, de asistenŃă şi/sau de reprezentare; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.85/27.02.2008-
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al R.A.”Exploatarea 
Domeniului Public şi Privat” ConstanŃa, precum şi a Organigramei şi numărului de 
personal al acesteia; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

15. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.266/2012 privind aprobarea ca 
antreprenorii implicaŃi în “Programul locuinŃe ieftine pentru tineri destinate 
cumpărării, zona Baba Novac” să aibă posibilitatea de a vinde la liber locuinŃele 
rămase necontractate; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

16. Proiect de hotărâre privind închirierea spaŃiilor cu destinaŃia “magazinul 
pensionarului”; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaŃiu aferent unui nou club 
de pensionari; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 



18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 din HCL 
nr.398/28.08.2009; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului avocat Ioan NeamŃu în vederea 
reprezentării şi apărării intereselor Consiliului Local ConstanŃa, în calitate de pârât, 
în dosarul civil nr.1622/118/2012 înregistrat pe rolul Tribunalului Braşov; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei noi unităŃi administrativ-
teritoriale la AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

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

        iniŃiator:viceprimar Decebal Făgădău 

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

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacŃiei extrajudiciare dintre Primarul 
municipiului ConstanŃa, Consiliul Local al municipiului ConstanŃa, municipiul 
ConstanŃa şi SC COMPREST UTIL SRL; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

24. 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 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul 
ConstanŃa, Aras Nurgian şi Aras Ali Riza; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

26. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 2 la H.C.L. nr.351/2001 privind 
majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL şi delegarea de gestiune a 
unor sisteme publice de gospodărire comunală către SCIL Confort Urban SRL; 

        iniŃiator: viceprimar Decebal Făgădău 

27. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaŃiei imobilului(teren+construcŃie) 
”Sală atletism” situat în zona Badea CârŃan, în suprafaŃă de 1107 mp(din acte) şi 
1221 mp (din măsurători); 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 



28. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.150/01.04.2008 privind aprobarea 
procedurii de atribuire a contractelor de asociere cu S.C.Confort Urban S.R.L. cu 
privire la exploatarea patrimoniului privat al Municipiului ConstanŃa; 

         iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

29. Proiect de hotărâre privind alipirea unor suprafeŃe de teren situate în municipiul 
ConstanŃa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

         iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

30. Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal –Zona Valu Traian – 
DN3, municipiul ConstanŃa, teren în suprafaŃă de 80 ha, aparŃinând persoanelor 
fizice, juridice, domeniului public şi privat al statului precum şi domeniului public al 
municipiului ConstanŃa; 

         iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului”Black Sea Bike-Diversification of 
the tourism services in Constanta-Balchik cross border region by bike-BSB” şi a 
cheltuielilor legate de proiect în vederea finanŃării acestuia în cadrul Programului 
de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013; 

         iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.181/2012 privind aprobarea 
contractării unei finanŃări rambursabile interne in valoare de 68 000 000 lei; 

         iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

33. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.nr.335/2011 privind transmiterea 
unor imobile aparŃinând domeniului public al municipiului ConstanŃa din 
administrarea RAEDPP ConstanŃa în administrarea unităŃilor de învăŃământ 
preuniversitar de stat; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

34. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinŃă; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

35. Diverse - solicitarea grupului de consilieri locali aparŃinând P.D.L. privind 
organizarea unui referendum local pentru consultarea constănŃenilor în legătură cu 
Cazinoul ConstanŃa. 

 

PRIMAR, 
 

RADU ŞTEFAN MAZĂRE 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


