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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,  luni, 17 decembrie  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 rectificarea bugetului RAEDPP ConstanŃa pe anul 2012; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului Muzeului 
de Artă Populară ConstanŃa, precum şi a proiectului de management pentru 
perioada 2013-2017; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcŃii şi a organigramei 
Spitalului Clinic de Boli InfecŃioase ConstanŃa, aprobate prin 
H.C.L.nr.159/31.05.2012 ; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaŃiilor şi fundaŃiilor selecŃionate în 
vederea acordării de subvenŃii de la bugetul local pentru anul 2013; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării delegării gestiunii sistemului de 
iluminat public aflat în patrimoniul municipiului ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii din patrimoniul S.C.Confort 
Urban S.R.L. a bunurilor din domeniul public aflate în gestiunea delegată a 
S.C.Confort Urban S.R.L. în patrimoniul municipiului ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare pentru atingerea 
obiectivelor şi criteriilor de performanŃă pe durata mandatului Consiliului de 
AdministraŃie al S.C. Confort Urban S.R.L.; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri 
imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparŃin domeniului privat al Municipiului 
ConstanŃa; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

11. Proiect de hotărâre privind darea spre administrare către RAEDPP a racordului 
electric pentru “Alimentarea cu energie electrică(LES-0,49KV) aferent căminului de 
nefamilişti-C2, ConstanŃa”; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

12. Proiect de hotărâre privind; 

        iniŃiator:primar Radu Ştefan Mazăre 

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

        iniŃiator: viceprimar Decebal Făgădău 

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

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

15. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L.nr.335/2011 privind transmiterea 
unor imobile, aparŃinând domeniului public al municipiului ConstanŃa, din 
administrarea RAEDPP ConstanŃa în administrarea unităŃilor de învăŃământ 
preuniversitar de stat; 

        iniŃiator: consilier Popescu Răducu 

16. Proiect de hotărâre privind delegarea R.A.E.D.P.P. ConstanŃa în vederea vânzării 
imobilului(apartament) situat în str.Liliacului nr.3, bl.G3, sc.D, ap.80; 

        iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 
 
 
 

17. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a R.A.E.D.P.P. 
asupra unor terenuri situate în municipiul ConstanŃa; 



       iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

18. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 2 la H.C.L. nr.351/2001 privind 
majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL şi delegarea de gestiune a 
unor sisteme publice de gospodărie comunală către SCIL Confort Urban SRL; 

       iniŃiator:viceprimar Decebal Făgădău 

19. Proiect de hotărâre privind transmiterea unor terenuri, din gestiunea delegată a 
SCIL Confort Urban SRL în administrarea municipiului ConstanŃa ; 

       iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanŃilor Consiliului local al 
municipiului ConstanŃa în Consiliile de administraŃie şi Comisiile pentru evaluarea şi 
asigurarea calităŃii în unităŃile de învăŃământ preuniversitar din municipiul 
ConstanŃa; 

        iniŃiator: consilier Răducu Popescu 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 din HCL 398/2009 
privind aprobarea închirierii unor spaŃii aferente unui nou club pentru pensionari şi 
a unui club pentru persoane cu handicap; 

       iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

22. Proiect de hotărâre privind „Acordul de Parteneriat pentru organizarea de cursuri de 
înot şi iniŃiere în salvare de la înec”; 

       iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.85/27.02.2008-
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al R.A.”Exploatarea 
Domeniului Public şi Privat” ConstanŃa, precum şi a Organigramei şi numărului de 
personal al acesteia; 

       iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaŃii cu 
altă destinaŃie decât aceea de locuinŃă. 

       iniŃiator: primar Radu Ştefan Mazăre 

PRIMAR, 
 

RADU ŞTEFAN MAZĂRE 

 


