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 CONVOCATOR  
 
 

În conformitate cu prevederile articolului 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, se convoacă  

Consiliul local al municipiului Constanţa  
în şedinţă ordinară, joi 11  noiembrie  2010, ora 1200,  

la Complex hotelier   Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi : 
 
 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul 

2010; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului SCIL Confort Urban 
SRL; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unităţilor de asistenţă socială pentru care 

asociaţiile şi fundaţiile pot solicita subvenţii de la bugetul local, pentru anul 2011, 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de evaluare şi 
selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială 
precum şi a Grilei de evaluare; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanţa, aprobate prin 
H.C.L.M. nr.150/16.07.2010; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 53/28.02.2005 privind 

aprobarea caietului de sarcini pentru atribuirea beneficiului contractului de 
închiriere privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuintă; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 

Convocator11noiembrie2010/001 - buget.pdf
Convocator11noiembrie2010/002 - buget cf urban.pdf
Convocator11noiembrie2010/003 - fundatii si asociatii.pdf
Convocator11noiembrie2010/004 - organigrama.pdf
Convocator11noiembrie2010/005 - modificarea hclm 53.pdf


6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii prin licitaţe publica a beneficiului 
contractului de închiriere a unor spatii cu alta destinaţe decâ aceea de locuinţă; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul 
Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM nr. 496/2009 

modificat şi completat prin HCLM nr. 110/2010;  
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui 
spaţiu cu destinaţia de “cabinet medical” în suprafaţă de 48,30 mp, situat în 
Municipiul Constanţa, strada Izvor nr.27, precum şi aprobarea studiului de 
oportunitate şi a caietului de sarcini; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui 

spaţiu cu destinaţia de “cabinet medical”, situat în Municipiul Constanţa, strada 
Izvor nr.27, în vederea desfăşurării activităţii medicale în sistem de ” tură-
contratură”, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a cietului de sarcini; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.212/26.03.2009”privind 

modificarea şi completarea HCLM nr.471/24.09.2007-privind aprobarea 
metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Constanţa”; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directa a unor 

bunuri imobile(terenuri si/sau cladiri) ce apartin domeniului privat al 
Municipiului Constanţa”; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor denumiri de străzi din zona Comarnic; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea si schimbarea unei denumiri de străzi de pe 

raza administrativ teritorială a municipiului Constanţa; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

15. Proiect de hotărâre privind amenajarea terenului în suprafaţă de 10190 mp. spaţiu 
verde în parc cu denumirea de Parc Rotterdam; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii pentru strada situată în zona 

Compozitorilor, str. Baba Novac; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 51/30.03.2010, privind 
reglementarea lucrărilor de construire la locuinţele situate la blocuri, la nivelul 
municipiului Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

Convocator11noiembrie2010/011 - modificare 212.pdf
Convocator11noiembrie2010/012 - vanzare.pdf
Convocator11noiembrie2010/013 - denumiri de strazi Comarnic.pdf
Convocator11noiembrie2010/014 - schimbarea unei denumiri de straziN Bagdazar.pdf
Convocator11noiembrie2010/006 - atribuire prin licitatie publica a beneficiului.pdf
Convocator11noiembrie2010/010 - concesionare str. izvor tura-contratura.pdf
Convocator11noiembrie2010/009 - concesionare str.izvor 27.pdf
Convocator11noiembrie2010/007 - regulament agenti economici.pdf
Convocator11noiembrie2010/015 - PARC ROTTERDAM.pdf
Convocator11noiembrie2010/016 - denumire strada Baba Novac.pdf
Convocator11noiembrie2010/017 - modificare 51.pdf


18. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – pentru teritoriul delimitat de str.Ion 
Ursu, str.Caraiman, str. Incinta Şcolii nr. 18, str.Dr.Ghe.Marinescu, teren în 
suprafaţă de 15.400 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice,; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Construire imobil D+P+1E+M-

Complex Educaţional Socio-Filantropic şi Imprejmuire, aleea Capidava nr.7, 
teren în suprafaţă de 1548 mp, aparţinând domeniului privat al municipiului 
Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – pentru teritoriul situat în municipiul 

Constanţa , delimitat de b-dul Aurel Vlaicu, Aleea Caprioarei, Bl. 17A, str. 
Dispensarului, teren în suprafaţă de 14.722,00 mp, proprietatea persoanelor fizice 
şi juridice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – pentru teritoriul situat în municipiul 

Constanţa , delimitat de str. Ştefan cel Mare, Prel.B-dul Ferdinand pe lângă bl. 
MF 1A, Plaja Modern, Mircea cel Batrân, teren în suprafaţă de 2718,35 mp,  
proprietatea persoanelor fizice şi juridice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – pentru teritoriul situat în municipiul 

Constanţa, delimitat de str. Egalităţii, str. Labirint, B-dul I.C.Bratianu şi 
Autogară, teren în suprafaţă de 3097,85 mp,  proprietatea persoanelor fizice şi 
juridice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 447/30.07.1999 privind 

aprobare PUD-“Constanţa, Faleză Nord”, proiect al programului de dezvoltare 
edilitar-urbană al municipiului Constanţa, în sensul reconfigurării edilitar-urbane 
şi modificării regimului de înălţime aprobat, teren în suprafaţă de 29090 mp, 
aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de signalistică la nivelul 

municipiului Constanţa; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

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

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
26. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul 

privat al municipiului Constanţa; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

27. Proiect de hotărâre privind darea în gestiune delegată către SCIL Confort Urban 
SRL Constanţa a unei suprafeţe de teren; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

Convocator11noiembrie2010/018 - puz str.ion ursu, str. caraiman.pdf
Convocator11noiembrie2010/019 - pud imobil aleea capidava nr. 7.pdf
Convocator11noiembrie2010/020 - puz aurel vlaicu, al. caprioarei.pdf
Convocator11noiembrie2010/021 - puz plaja modern.pdf
Convocator11noiembrie2010/022 - puz  str. egalitatii.pdf
Convocator11noiembrie2010/023 - modificare hclm 447.pdf
Convocator11noiembrie2010/025 - inventar.pdf
Convocator11noiembrie2010/026 - trecerea din domeniul public.pdf
Convocator11noiembrie2010/027 - gestiune delegata cf urban.pdf
Convocator11noiembrie2010/024 - Regulament signalistica/regulament de signalistica.pdf


28. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor imobile, situate în municipiul 
Constanţa, din administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa în 
administrarea RAEDPP Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
29. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare RAEDPP  

Constanţa asupra unui teren situat în municipiul Constanţa; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

30. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă SC MOBITOM SRL 
şi darea în folosinţă gratuită, pe perioada derulării investiţiei, a terenului situat în 
zona Baba Novac-LOT 1 către SC CONSULTING&CONSTRUCTION 
INVESTMENTS SRL în vederea realizării Programului de coordonare a 
modalităţii de construire de locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
31. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului 

Constanţa, în vederea transmiterii unor terenuri situate în staţiunea Mamaia, din 
domeniul public al statului şi administrarea Serviciului Român de Informaţii în 
domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului Local al 
municipiului Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 
 
 
 

 
    PRIMAR, 

 
      RADU ŞTEFAN MAZĂRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocator11noiembrie2010/028 - transmitere imobile.pdf
Convocator11noiembrie2010/029 - retragere drept de ad-trare a unui teren.pdf
Convocator11noiembrie2010/030 - mobitom.pdf
Convocator11noiembrie2010/031 - serv roman de informatii.pdf


 


