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CONVOCATOR 
în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind  

administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
se convoacă 

 
Consiliul local al municipiului ConstanŃa  

în şedinŃă ordinară, miercuri, 10 octombrie  2012, ora 1200,  
la Complex hotelier Malibu, staŃiunea Mamaia, cu următoarea ordine de zi : 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2012; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar Bisericii Sfântul 
Mare Mucenic Pantelimon; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

3. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea H.C.L. nr.10/2009 privind 
îmbunătăŃirea activităŃilor de gospodărire, protecŃia mediului, întreŃinerea şi 
înfrumuseŃarea Municipiului ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de 
AdministraŃie al S.C. Confort Urban S.R.L. ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.65/2011 privind 
programul de construire unităŃi locative modulare în municipiul ConstanŃa şi lucrări 
tehnico-edilitare aferente-Campusul social Henri Coandă-str.ŞtefăniŃă Vodă; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

6. Proiect de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea evaluării managementului 
Muzeului de Artă Populară ConstanŃa, aflat în subordinea Consiliului Local al 
municipiului ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

 



 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziŃionării serviciilor de consultanŃă 
juridică, asistenŃă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor 
municipiului ConstanŃa, primarului municipiului ConstanŃa şi Consiliului Local 
ConstanŃa în faŃa instanŃelor de judecată în litigiile privind S.C.FIN CO GE RO SPA, 
aflate sau care se vor afla pe rolul instanŃelor de judecată; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiŃii „Pietruire şi asfaltare în zona Palas, str.MoŃilor, municipiul 
ConstanŃa”; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiŃii „Pietruire şi asfaltare în zona Palazu Mare, municipiul 
ConstanŃa(str.Dumbrăveni)”; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiŃii „Alimentare cu energie electrică(LES-0,49 KV) aferent 
Căminului de nefamilişti, bloc C2, ConstanŃa”, faza Studiu de Fezabilitate; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

11.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Listei 
obiectivelor de investiŃii pe anul 2012 ale R.A.D.E.T. ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcŃiilor publice din 
cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local 
ConstanŃa pentru anul 2013; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

13. Proiect de hotărâre privind achiziŃionarea serviciilor de asistenŃă şi reprezentare 
juridică în vederea apărării intereselor Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte 
Venituri ale Bugetului Local; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului privind încasarea taxei de 
utilizare a drumurilor judeŃene încheiat între Consiliul JudeŃean ConstanŃa şi 
Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 



15. Proiect de hotărâre privind organizarea în Municipiul ConstanŃa a manifestărilor 
specifice Sărbătorilor de Iarnă, precum şi a activităŃilor caracteristice acestei 
perioade; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenŃei Comisiei de evaluare şi 
selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor care acordă servicii de asistenŃă socială şi 
care solicită subvenŃii de la bugetul local, aprobată prin H.C.L. nr.497/2004 şi 
modificată prin H.C.L. nr.545/2008; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

17. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 
aparŃin domeniului privat al municipiului ConstanŃa; 

       iniŃiator:viceprimar Decebal Făgădău 

18. Proiect de hotărâre privind radierea imobilului seră, aparŃinând Liceului Teoretic 
Decebal, din inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public al municipiului 
ConstanŃa; 

        iniŃiator:viceprimar Decebal Făgădău 

19. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul 
ConstanŃa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacŃiei extrajudiciare dintre primarul 
municipiului ConstanŃa, municipiul ConstanŃa şi SC Comprest Util SRL; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

21. Proiect de hotărâre privind transmiterea fântânilor arteziene situate în StaŃiunea 
Mamaia din gestiunea delegată a S.C.I.L. Confort Urban SRL către municipiul 
ConstanŃa; 

        iniŃiator: viceprimar Decebal Făgădău 

22. Proiect de hotărâre privind completarea anexei  la HCL nr.600/2008 privind 
aprobarea listei spaŃiilor cu destinaŃia de cabinete medicale sau în care se 
desfăşoară activităŃi conexe actului medical, care urmează să fie vândute, în 
conformitate cu prevederile OUG nr.68/2008; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

23. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din HCL 146/10.05.2012 privind 
asocierea municipiului ConstanŃa reprezentată de primar Radu Ştefan Mazăre cu 
S.C. RVD şi PENSIONARII S.A. în vederea deschiderii “magazinulu pensionarului”; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 



 

PRIMAR, 
 

RADU ŞTEFAN MAZĂRE 
 

 


