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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, Miercuri, 24 august  2011, ora 12 00,  

la Hotel Malibu, staţiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi : 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal rectificat pe anul 
2011; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
2. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului municipal pe trimestrul II pe 
anul 2011; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 al RAEDPP 
Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 al RATC 
Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2011 al SCIL 
CONFORT URBAN Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr. 9 la HCLM 
nr. 92/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

Convocator24august2011/001 - buget.pdf
Convocator24august2011/002 - executie buget.pdf
Convocator24august2011/003 - rectif.buget RAEDPP0001.pdf
Convocator24august2011/004 - rectificare buget RATC0001.pdf
Convocator24august2011/005 - buget Confort0001.pdf
Convocator24august2011/006 - modif.hclm nr.920001.pdf


7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi organigramei 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa, aprobate prin 
HCLM nr. 60/31.03.2011; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al 
municipiului Constanţa în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru 
evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din 
municipiul Constanţa; 

iniţiator: consilier local Popescu Răducu 
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unui spaţiu de locuit construit de 
ANL în regim de închiriere din recuperări; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului “Programul de întreţinere, 
reparare si modernizare a tramei stradale a municipiului Constanţa pentru anii 
2012, 2013, 2014; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului “Documentaţie de avizare 
pentru lucrări de intervenţie’’ referitor la “Programul de intreţinere, reparare şi 
modernizare a tramei stradale a municipiului Constanţa pentru anii 2012, 2013, 
2014; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii ‘’Amenajarea integrată a zonei de acces în 
Portul Tomis si Plaja Modern’’ 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
13. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de predare spre folosinţă 
gratuită a spaţiului aferent Centralelor Termice  pentru fiecare bloc către RADET 
Constanţa şi a fiecărui spaţiu şi Hidrofor spre folosinţă gratuită către RAJA 
Constanţa, în cadrul ‘’Programului de construire locuinţe ieftine pentru tineri, în 
vederea cumpărării, zona Baba Novac; 
      iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de achiziţie lucrări de 
constructii montaj, a serviciului de proiectare - PT, PAC, DDE si a modalităţii de 
finanţare pentru obiectivul de investiţii ‘’Construire unităţi locative modulare în 
municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente’’ – Campus social 
HENRI COANDĂ – str.Stefănită Vodă pentru zona I; 
      iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
15. 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 

Convocator24august2011/007 - org0001.pdf
Convocator24august2011/008 - reprezentanti CLM in unit. de invatamant0001.pdf
Convocator24august2011/009 - repartizare spatiu ANL0001.pdf
Convocator24august2011/010 - program intretinere trama.pdf
Convocator24august2011/011 - documentatie de avizare.pdf
Convocator24august2011/012 - amenajare Portul Tomis0001.pdf
Convocator24august2011/013 - preluare in folosinta de catre radet CTuri.pdf
Convocator24august2011/014 - Campus Henri Coanda0001.pdf
Convocator24august2011/015 - vanzare negociere0001.pdf


16. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor suprafeţe de teren situate în 
municipiul Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
17. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor 
care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
18. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al municipiului Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
19. Proiect de hotărâre privind revocarea HCLM nr. 91/31.03.2011 privind 
aprobarea schimbului de terenuri între municipiul Constanţa şi Ciocazan Ioan şi 
Aneta; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
20. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
21. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren din administrarea 
Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP 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: primar Radu Ştefan Mazăre 
22. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP 
asupra unui imobil situat în municipiul Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între municipiul 
Constanţa şi Ursălaş Cornel, Ursălaş Lucreţia şi Ursălaş Petru; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
24. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului “CAZINO-Constanţa’’, 
situat în b-dul Elisabeta nr. 4, domeniu privat al municipiului Constanţa, din 
administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCLM 
nr.113/2011 pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 
şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ‘’Restaurarea şi 
amenajarea integrată a zonei istorice-Piaţa Ovidiu’’; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 

 
 

Convocator24august2011/016 - dezmembrarea unor suprafete.pdf
Convocator24august2011/017 - radiere 20001.pdf
Convocator24august2011/018 - inventar public.pdf
Convocator24august2011/019 - revocare hclm 910001.pdf
Convocator24august2011/020 - inventar privat.pdf
Convocator24august2011/021 - transm.teren campus Henri Coanda0001.pdf
Convocator24august2011/022 - retragere drept de administrare RAEDPP0001.pdf
Convocator24august2011/023 - schimb ursalas.pdf
Convocator24august2011/024 - transmitere Cazino0001.pdf
Convocator24august2011/025 - modif HCLM 1130001.pdf


26. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCLM 
nr.14/2011 pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 
şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ‘’Parcul 
Seniorilor’’; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCLM 
nr.112/2011 pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie 
şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul ‘’Promenada 
turistică Mamaia’’; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din HCLM 
nr.111/2011 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul ‘’Promenada turistică Mamaia’’; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 
 

 
 
       PRIMAR, 
 
  RADU ŞTEFAN MAZĂRE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Convocator24august2011/026 - modif HCLM 140001.pdf
Convocator24august2011/027 - modif.HCLM 112.pdf
Convocator24august2011/028 - modif.HCLM 1110001.pdf

