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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, Luni, 18 februarie 2013, ora 1030,  

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 aprobarea execuŃiei bugetului municipal pe trimestrul IV 
pe anul 2012; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 620/2008 privind numirea 
Consiliului de AdministraŃie al RADET ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

4. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului consultativ al Căminului pentru 
Persoane Vârstnice ConstanŃa şi aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcŃionare al consiliului consultativ; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea consiliului consultativ al Centrului Social  
ConstanŃa şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare al consiliului 
consultativ; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcŃionare a 
Cantinei de ajutor social ConstanŃa, aflată în subordinea Consiliului local al 
municipiului ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 



 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcŃionare a 
Cantinei de ajutor social Palazu Mare ConstanŃa, aflată în subordinea Consiliului 
local al municipiului ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare 
a Serviciului Public Administrare Creşe in subordinea Consiliului local al 
municipiului ConstanŃa ; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităŃi fiscale doamnei Găitan Maria 
pentru imobilul din ConstanŃa str. Sassu Gheorghe nr. 79; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri fiscale pentru imobilele situate în 
cartierul Henri Coandă din municipiul ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 150/2010 privind 
aprobarea statului de funcŃii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului ConstanŃa şi instituŃiilor publice din subordinea Consiliului local al 
municipiului ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic revizuit aferent obiectivului 
de investiŃii ”Promenadă Turistică Mamaia”; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de 
investiŃii “Restaurarea şi reamenajarea integrată a zonei istorice - PiaŃa Ovidiu”; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de 
investiŃii “Restaurarea şi reamenajarea promenadei şi a spaŃiilor verzi din zona 
Vraja Mării-Cazinou-Port Tomis”; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării serviciilor de consultanŃă şi 
asistenŃă juridică în domeniul achiziŃiilor publice; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 



16. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 622/2008 privind 
numirea Consiliului de AdministraŃie al RAEDPP ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziŃionării serviciilor de consultanŃă şi 
informare juridică în vederea preluării de către Consiliul local al municipiului 
ConstanŃa a CET Palas-Sucursala ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

18. 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 

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

        iniŃiator:  viceprimar Decebal Făgădău 

20. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei făcută de S.C. RENT CARSERVICE 
LITORAL S.R.L. către municipiul ConstanŃa, reprezentând terenurile în suprafaŃă de 
78,00 mp şi 137,00 mp, situate în municipiul ConstanŃa, bd. I.C.Brătianu, zona 
Renault, cu destinaŃia de “drum public ”; 

        iniŃiator: viceprimar Decebal Făgădău 

21. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei făcută de ORBAN LUCIAN şi ORBAN 
STELUłA-DANIELA către municipiul ConstanŃa, reprezentând terenurile în 
suprafaŃă de 681,00 mp, situat în municipiul ConstanŃa, bd. I.C.Brătianu, zona 
Renault, cu destinaŃia de “drum public ”; 

        iniŃiator: viceprimar Decebal Făgădău 

22. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei făcută de GAMARO BLACK SEA 
S.R.L. către municipiul ConstanŃa, reprezentând terenurile în suprafaŃă totală de 
1090,00 mp, situate în municipiul ConstanŃa, b-dul  Mamaia nr. 564, cu destinaŃia 
de “drumuri publice ”; 

        iniŃiator: viceprimar Decebal Făgădău 

23. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaŃiei făcută de CĂLINA VIRGIL către 
municipiul ConstanŃa, reprezentând terenurile în suprafaŃă totală de 3377,00 mp  
situate în municipiul ConstanŃa, b-dul Mamaia nr. 564, cu destinaŃia de “drumuri 
publice ”; 

        iniŃiator: viceprimar Decebal Făgădău 
 
 
 



24. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 712/12.12.2005 privind preluarea 
din administrarea RAEDPP ConstanŃa în administrarea Consiliului local al 
municipiului ConstanŃa a imobilului ,,Spital Clinic de Boli InfecŃioase” ce constituie 
domeniu public al municipiului ConstanŃa şi transmiterea dreptului de administrare 
unităŃii  sanitare publice; 

        iniŃiator: viceprimar Decebal Făgădău 

25. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unor suprafeŃe de teren aflate în 
proprietatea municipiului ConstanŃa către UAT oraş Năvodari ; 

        iniŃiator: viceprimar Decebal Făgădău 

26. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea RAEDPP ConstanŃa în 
administrarea Consiliului local a spaŃiului situat în municipiul ConstanŃa, b-dul 1 
Mai nr. 21, bl. H18, parter; 

        iniŃiator: viceprimar Decebal Făgădău 

27. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaŃii de locuit din fondul 
locativ de stat; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

28. Proiect de hotărâre privind repartizarea şi schimbul unor spaŃii de locuit construite 
de A.N.L. în regim de închiriere din recuperări ; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

29. Proiect de hotărâre privind înfiinŃarea punctului de lucru al Regiei 
Autonome “Exploatarea Domeniului Public şi Privat”  ConstanŃa situat în ConstanŃa, 
aleea UmanităŃii nr. 15 – Modul administrativ; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea  şi scoaterea la licitaŃie în vederea atribuirii 
beneficiului contractului de închiriere a unor spaŃii cu altă destinaŃie decât aceea de 
locuinŃă; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

31. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenŃilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav în perioada iulie-decembrie 2012; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

32. Proiect de hotărâre privind  stabilirea Comisiei pentru renegocierea chiriilor spaŃiilor 
în care funcŃionează cluburile de bătrâni ; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la consiliul de 
administraŃie al RATC ConstanŃa; 



        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

34. Proiect de hotărâre privind  selecŃia unui membru în consiliul de administraŃie al 
RATC ConstanŃa conform OUG nr. 109/2011; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

35. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea HCL nr. 150/2010 privind 
aprobarea statului de funcŃii şi organigramei aparatului de specialitate al Primarului 
municipiului ConstanŃa şi instituŃiilor publice din subordinea Consiliului local 
ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

36. Proiect de hotărâre privind  aprobarea preŃului local şi a preŃului local de facturare 
a energiei termice furnizată populaŃiei în municipiul ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 
 
 
 
 
 
            PRIMAR, 
 
    RADU ŞTEFAN MAZĂRE 


