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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, 10 februarie  2011, ora 1200,  

la Restaurant Aurora, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi : 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2010; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului RADET pe anul 2010; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 
cheltuieli al RATC Constanţa pe anul 2010; 

4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului municipal pe anul 2011; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2011 şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2011 ale Regiei 
Autonome “Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
6. Proiect de hotărâre privind bugetul de venituri şi cheltuieli al RATC pe 

anul 2011; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

7. Proiect de hotărâre privind  bugetul de venituri şi cheltuieli al RADET pe 
anul 2011; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
8. Proiect de hotărâre privind  bugetul de venituri şi cheltuieli al SCIL 

Confort Urban SRL pe anul 2011; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

9. Proiect de hotărâre privind  majorarea capitalului social la SCIL Confort 
Urban SRL pe anul 2011; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi 

protocol pentru anul 2011; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

Convocator10februarie2011/001 - rectificare buget municipal pe anul 2010.pdf
Convocator10februarie2011/002 - rectificare bvc RADET.pdf
Convocator10februarie2011/003 - bvc rectif ratc.pdf
Convocator10februarie2011/004 - bugetul municipal pentru 2011.pdf
Convocator10februarie2011/005 - bugetul de venituri si cheltuieli RAEDPP.pdf
Convocator10februarie2011/006 - bugetul de venituri si cheltuieli RATC.pdf
Convocator10februarie2011/007 - bvc radet 2011.pdf
Convocator10februarie2011/008 - bugetul de venituri si cheltuieli Confort Urban.pdf
Convocator10februarie2011/009 - majorare capital confort urban.pdf


11. Proiect   de   hotărâre   privind   aprobarea  documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi a principalilor   indicatori  tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Restaurarea şi reamenajarea 
promenadei şi a spaţiilor verzi din zona Vraja Mării – Cazino – Port 
Tomis”; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
12. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi a principalilor   indicatori  tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătăţirea accesului între 
municipiul Constanţa şi platforma industrială Năvodari, prin 
lărgirea şi modernizarea Bulevardului Mamaia - Năvodari” ; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate revizuit, 

conform cerinţelor din Ghidul Solicitantului pentru axa POR – Axa 1, şi 
a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
“Mamaia Teleschi – Realizarea unei instalaţii de agrement nautic pe 
Lacul Siutghiol”; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi a principalilor   indicatori  tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Parcul Seniorilor”; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
15. Proiect de hotărâre privind retransmiterea terenului în suprafaţă de 

15.454 mp., situat pe b-dul Aurel Vlaicu colţ cu str. Caraiman, între 
Grupul Şcolar Cooperaţie şi Grupul Şcolar Leonida, aferent obiectivului 
de investiţii “Parcul Viitorului”, zona CET, municipiul Constanţa, din 
administrarea RAEDPP Constanţa către municipiul Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
16. Proiect de hotărâre privind schimbul unor spaţii cu altă destinaţie decât 

aceea de locuinţă; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCLM nr. 92/2010 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011, precum 
şi pentru îndreptarea unor erori materiale strecurate în cuprinsul acesteia; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
18. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale Asociaţiei 

„Speranţa” pentru ocrotirea bolnavilor cu SIDA, Constanţa; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

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

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

Convocator10februarie2011/011 - restaurarea promenadei Vraja Marii-Cazino-Port Tomis.pdf
Convocator10februarie2011/015 - retransmitere teren parcul viitorului.pdf
Convocator10februarie2011/016 - schimb spatii cu alta destinatie.pdf
Convocator10februarie2011/017 - modificareaz si completarea HCLM 92 din 2010.pdf
Convocator10februarie2011/018 - acordare facilitati Asociatia Speranta.pdf
Convocator10februarie2011/019 - vanzare prin negociere directa.pdf
Convocator10februarie2011/014 - DOCUMENTATIE DE AVIZARE PARCUL SENIORILOR.pdf
Convocator10februarie2011/012 - documentatie de avizare IMBUNATATIREA ACCESULUI MAMAIA NAVODARI.pdf
Convocator10februarie2011/013 - STUDIU FEZABILITATE MAMAIA TELESCHI.pdf


20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării HCLM 
nr. 247/11.11.2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, situat în municipiul 
Constanţa, str. Izvor nr. 27, în vederea desfăşurării activităţii medicale în 
sistem “tură-contratură”, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi 
a caietului de sarcini;  

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării HCLM 

nr. 246/11.11.2010 privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 48,30mp., 
situat în municipiul Constanţa, str. Izvor nr. 27, precum şi aprobarea 
studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
22. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

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

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
24. Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului local al 

municipiului Constanţa pentru transmiterea unui teren situat în 
Constanţa, staţiunea Mamaia, zona Vila Scânteia, 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 
25. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor 

care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCLM nr. 268/2010, 
în sensul schimbării numărului cadastral aferent lotului în suprafaţă de 
450 mp, având indicativul A22a, din 115363 în 115364; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCLM nr. 

436/13.11.2009 referitor la statul de funcţii al Căminului pentru Persoane 
Vârstnice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
28. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a 

organigramei aparatului de specialitate al Primarului municipiului 
Constanţa, aprobate prin HCLM nr. 277/10.12.2010; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

Convocator10februarie2011/020 - modif hclm 247.pdf
Convocator10februarie2011/021 - modif hclm 246 izvor 27.pdf
Convocator10februarie2011/022 - completare si actualizare inventar.pdf
Convocator10februarie2011/023 - darea in gestiune catre scil0001.pdf
Convocator10februarie2011/024 - emiterea acordului clm vila scanteia.pdf
Convocator10februarie2011/025 - radierea unor imobile0001.pdf
Convocator10februarie2011/026 - modificare anexa 1 hclm 268.pdf
Convocator10februarie2011/027 - modif hclm 436.pdf
Convocator10februarie2011/028 - organigrama.pdf


29. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de Ordine Publică şi 
aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acesteia; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea 

RAEDPP Constanţa a lifturilor aferente celor 16 blocuri din Ansamblul 
de locuinţe ieftine pentru tineri, zona Baba Novac; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
31. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetaţean de Onoare al 

municipiului Constanţa” domnului Harry Tavitian; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM nr. 
464/2003 privind transportul de persoane sau bunuri în regim taxi şi în 
regim de închiriere, cu toate modificările şi completările ulterioare; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 680/2008 în ceea ce 

priveşte reducerea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de dezinsecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare al Municipiului 
Constanţa şi Staţiunii Mamaia prin concesiune; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru teritoriul delimitat 

de str. B.P. Haşdeu, str. Ştefăniţă Vodă, str. slt. Ion Alexandrescu, 
str. Şerban Vodă, teren în suprafaţă de 23500 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru teritoriul delimitat 

de str. Medeea, B-dul Aurel Vlaicu, str. Cumpenei, str. Valul lui 
Traian, teren în suprafaţă de  8200 mp, proprietatea persoanelor fizice 
şi juridice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – LOTIZARE TEREN  

în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINŢE, zona Aurel 
Vlaicu, str. Crişului nr. 12, parcela A 656/8, sola 70, teren în 
suprafaţă de 13.225 mp din acte şi 13.241,95 mp din măsurători,  
proprietate Rotaru Neculaie; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru teritoriul delimitat 

de str. Spătar Nicolae Milescu, str. Hurmuzache Constantin, str. 
Amzacea, alee carosabilă, teren în suprafaţă de  9.660mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

Convocator10februarie2011/029 - comisie ordine publica.pdf
Convocator10februarie2011/030 - transmiterea in administrare raedpp lifturi aferente celor 16 blocuri.pdf
Convocator10februarie2011/032 - modif hclm 464 din 2003.pdf
Convocator10februarie2011/034 - puz hasdeu stefanita voda.pdf
Convocator10februarie2011/035 - puz medeea a vlaicu.pdf
Convocator10februarie2011/036 - pud lotizare teren a vlaicu.pdf
Convocator10februarie2011/037 - puz spatar n milescu, hurmuzache.pdf


38. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru teritoriul delimitat de 
str. Amurgului, str. Sălciilor, şos. Mangaliei, str. Liliacului, teren în 
suprafaţă de  48.095 mp, proprietatea persoanelor fizice şi juridice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – CONSTRUIRE 

LOCUINŢĂ D+P+1E şi ÎMPREJMUIRE LOT, str. Sulmona 
nr.12 şi 12bis, teren în suprafaţă de  311,00 mp din acte şi 320,00 mp 
din măsurători, proprietate SC NEO SERVIS SRL; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru teritoriul delimitat de 

str. Baba Novac, str. Mihail Jora, str. Gheorghe Dima, str. Eduard 
Caudella şi incintă showroom, teren în suprafaţă de  15159,80 mp, 
proprietatea persoanelor fizice şi juridice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru teritoriul delimitat 

de str. Secerişului, bl. LE19, str. Poporului, bd. Alexandru 
Lăpuşneanu, teren în suprafaţă de  16350 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru teritoriul delimitat 

de str. Achile Sary, bd. IC Brătianu, str. Gheorghe Popa, str. 
Răzvan Vodă, teren în suprafaţă de  12210 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ pentru teritoriul delimitat 

de str. Pandurului, str. Liliacului, str. Theodor Speranţia, str. 
Meşterul Manole, teren în suprafaţă de 1824 mp, proprietatea 
persoanelor fizice şi juridice; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

REACTUALIZARE PUZ SAT VACANŢĂ, modificarea HCLM nr. 
117/2003, teren în suprafaţă de aproximativ 12 ha, parte aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Constanţa, parte proprietate a 
persoanelor fizice şi juridice; 

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

privind aprobare PUD – “Constanţa, Zona 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 

Convocator10februarie2011/038 - puz amurgului salciilor.pdf
Convocator10februarie2011/039 - pud construire locuinta sulmona 12.pdf
Convocator10februarie2011/040 - puz baba novac ghe dima.pdf
Convocator10februarie2011/041 - puz secerisului poporului.pdf
Convocator10februarie2011/042 - puz achile sary ic bratianu.pdf
Convocator10februarie2011/043 - puz pandurului th sperantia.pdf
Convocator10februarie2011/044 - reactualizare puz sat vacanta.pdf
Convocator10februarie2011/045 - MODIFICARE HCLM 447 DIN 1999.pdf


46. Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 246/2009 pentru 
aprobarea planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei la 
nivelul municipiului Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
47. Proiect de hotărâre privind însuşirea Dispoziţiei nr. 112/10.01.2011 

privind neacordarea unor drepturi speciale pentru menţinerea sănătăţii şi 
securităţii muncii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa, 
precum şi salariaţilor din instituţiile/serviciile publice aflate în subordinea 
Consiliului local al municipiului Constanţa, conform prevederilor din 
Acordurile/Contractele colective de muncă în vigoare; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
48. Proiect de hotărâre privind reglementarea comercializării plantelor, 

substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi 
psihotrope în municipiul Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
49. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între 

municipiul Constanţa, SC Confort Urban SRL şi SC Temestate SRL; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

50. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 
iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 

 
 

    PRIMAR, 
 

      RADU ŞTEFAN MAZĂRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convocator10februarie2011/046 - MODIFICAREA HCLM 246 DIN 2009.pdf
Convocator10februarie2011/047 - insusirea dispozitiei 112.pdf
Convocator10februarie2011/048 - reglementarea comercializarii plantelor.pdf
Convocator10februarie2011/049 - incheierea unui acord intre municipiu si confort urban.pdf
Convocator10februarie2011/050 - presedinte de sedinta.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


