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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, 2 octombrie 2014, ora 1200,  
la Complex hotelier Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului 
Constanţa din data de 28.08.2014; 

2. Proiect de hotărâre privind componenţa comisiei de evaluare şi selecţionare a 
asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială şi care solicită 
subvenţii de la bugetul local; 

          iniţiator:viceprimar Gabriel Marius Stan  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea din 
bugetul local în anul 2015, a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de 
asistenţă socială; 

          iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.180/2013 privind aprobarea 
Organigramei şi a statului de funcţii pentru Muzeul de Artă Populară Constanţa; 

          iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din 
cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local 
Constanţa pentru anul 2015; 

          iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.156/2011 privind statul de funcţii 
şi organigrama Căminului pentru persoane vârstnice Constanţa; 

          iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan  

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

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

 



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

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă din recuperări; 

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

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

          iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău 

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

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

12. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa; 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

13. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.211/2011 privind însuşirea şi 
aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Constanţa; 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

14. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare R.A.E.D.P.P. 
Constanţa asupra unor imobile situate in municipiul Constanţa; 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

15. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului teren şi construcţie “Cazino 
Constanţa” aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa din 
administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea 
Companiei Naţionale de Investiţii S.A.; 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

16. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Consiliului judeţean 
Constanţa şi preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa a 
terenului în suprafaţă de 34.552 mp situat în Constanţa, str.Badea Cârţan. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

17. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul 
Constanţa în vederea înscrierii în Cartea Funciară. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 



18. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al 
municipiului Constanţa în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii S.A. a 
unui teren situat în Constanţa,  zona Badea Cârţan în vederea realizării obiectivului 
“Bazin olimpic de înot”. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

19. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al 
municipiului Constanţa în administrarea Companiei Naţionale de Investiţii S.A. a 
unui teren situat în Constanţa, zona Badea Cârţan în vederea realizării obiectivului 
“Sală Polivalentă”. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

20.  Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.61/1992  privind înfiinţarea 
Regiei autonome  administraţia pieţelor şi târgurilor Constanţa. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

21. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.nr.175/07.08.1997 privind 
transmiterea în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa-Direcţia Pieţe, Târguri şi 
Oboare Constanţa, a unor terenuri din municipiul Constanţa, aferente grupurilor 
sanitare.  

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

22. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului în suprafaţă de 1.456 mp. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din H.C.L. nr.214/2011 privind 
transmiterea unui teren din administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa 
în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în vederea executării “Programului de 
construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico - 
edilitare aferente, Campusul social Henri Coandă –str. Ştefăniţă Vodă.” 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri 
imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.638/19.11.2008 în 
sensul stabilirii plafonului de acordare a pachetelor cu alimente până la 1000 lei. 

          iniţiator:viceprimar Gabriel Marius Stan 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Barbu Catargi”- etapa 
studiu de fezabilitate. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 



27. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Corneliu Baba”- etapa 
studiu de fezabilitate. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Eugen Lovinescu”- etapa 
studiu de fezabilitate. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. George Topârceanu”- 
etapa studiu de fezabilitate. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Corneliu Coposu”- etapa 
studiu de fezabilitate. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Henri Coandă”- etapa 
studiu de fezabilitate. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţii “Construirea drumului public str. Ionel Teodoreanu”- etapa 
studiu de fezabilitate. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 
de investiţii “Construire unităţi locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări 
tehnico-edilitare aferente – Campusul social Henri Coandă, str. Ştefăniţă Vodă 
(Zona II)” – etapa Studiu de fezabilitate pentru 10 blocuri. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

34. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2014. 

          iniţiator:viceprimar Decebal Făgădău 

 

PRIMAR, 
 

RADU ŞTEFAN MAZĂRE 
 
 
 

 


