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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,  Vineri ,  23 septembrie  2011, ora   12 00,  

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

 
 

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

2. Proiect de hotărâre privind “Stabilirea preţului local de facturare a energiei 
termice furnizate populaţiei la nivelul municipiului Constanţa”; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de ajutoare pentru energie termică în 
conformitate cu O.U.G.nr.70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială în 
perioada sezonului rece; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării”S.C.RADET  Constanţa S.A:”; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
5. Proiect de hotărâre privind acordul ”Consiliului local al municipiului Constanţa 
pentru organizarea de către RADET Constanţa a procedurii de achiziţie publică 
de module termice de încălzire şi apă caldă de consum pentru 50 de puncte 
termice aflate în exploatarea RADET Constanţa precum şi aprobarea modalităţii 
de finanţare de către Consiliul local al municipiului Constanţa”; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reamenajarea integrată a 
zonei pietonale din centrul istoric al municipiului Constanţa” şi a cheltuielilor 
legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 

Convocator23septembrie2011/001 - presedinte sedinta.pdf
Convocator23septembrie2011/006 - Reamenajare centrul istoric.pdf


7. Proiect de hotărâre privind “Realizarea unei piste pentru biciclişti pe 
amplasament nou, cu o singură bandă” şi a cheltuielilor legate de proiect în 
vederea finanţării acestuia de către Administraţia Fondului pentru Mediu în 
cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 din HCLM 462/2009 
pentru participarea municipiului Constanţa la „Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” cu 
proiectul „Amenajarea Parcului Carol I, municipiul Constanţa”; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
9. Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr.59/2011 referitoare la 
Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al 
primarului municipiului Constanţa”; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal rectificat pe anul 
2011; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea acrdării unui sprijin financiar Bisericii 
Sf.Mare Mucenic Pantelimon; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
12. Proiect de hotărâre privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor 
care apartin domeniului privat al municipiului Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
13. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea R.A.E.D.P.P. 
Constanţa şi preluarea în patrimoniul municipiului Constanţa a mijloacelor fixe, 
obiectelor de inventar şi a documentaţiei tehnice aparţinătoare parcurilor de 
distracţie tip “Ţara Piticilor” şi a terenurilor de sport aferente acestora, precum şi 
a Gravity Park; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
14. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare RAEDPP 
asupra unor imobile situate in municipiul Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosinţă gratuită asupra 
terenului în suprafaţă de 177,70 mp., către Camera de Comerţ, Industrie 
Navigaţie şi Agricultură Constanţa; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
16. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru transmiterea unui teren 
din domeniul public al municipiului Constanţa si administrarea Consiliului local 
al municipiului Constanţa  în domeniul public al statului şi administrarea 
Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea realizării de către 
Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. a 
obiectivului de interes public naţional ‘’Varianta de ocolire a municipiului 
Constanţa’’ 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

Convocator23septembrie2011/009 - Completare la HCLM59_2011.pdf
Convocator23septembrie2011/011 - sprijin financiar biserica.pdf
Convocator23septembrie2011/012 - inventar.pdf
Convocator23septembrie2011/013 - gravity park.pdf
Convocator23septembrie2011/014 - retragerea dreptului de administrare RAEDPP.pdf
Convocator23septembrie2011/015 - atribuire teren CCINA.pdf
Convocator23septembrie2011/016 - transmitere teren Min.Transporturilor.pdf


 
 

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

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
18. Proiect de hotărâre privind mandatarea RAEDPP Constanţa în vederea 
vânzării locuinţelor ANL; 

iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 
 
 
 
 
 
     PRIMAR, 
 
  RADU STEFAN MAZARE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 




