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1.PROTECÞIE SOCIALÃ
?
Acordarea de gratuitate transport in comun:

o
100% pentru toti pensionarii cu venituri de pana la 650 RON
o
100% pentru persoanele cu handicap
o
50% pentru elevi si studenti
?
Acordarea de ajutoare alimentare de 6 ori pe an tuturor pensionarilor cu
venituri de pana la 550 RON si tuturor persoanelor peste 60 de ani care nu
realizeaza venituri, precum si tuturor persoanelor cu handicap
?
Acordarea de cadouri pentru 30.000 de copii cu prilejul sarbatorilor de
Craciun si de Paste
?
Demararea programului de sprijinire a tinerilor casatoriti prin acordarea de
aparatura electrocasnica
?
Infiintarea cluburilor de iarna si construirea pavilioanelor de vara pentru
pensionari
?
Asigurarea unui cadru civilizat de recreere si socializare (cafea, ceai,
ziare, tv si jocuri de societate)
?
Acordarea de ajutoare banesti (500 RON) persoanelor care implinesc 80
de ani de viata sau 50 de ani de casatorie
?
Acordarea cu ocazia zilei nationale a veteranilor de razboi de ajutoare
banesti (50 RON fiecarui veteran de razboi)
?
Subventionarea cu 30% a pretului gigacaloriei livrate catre populatie in
sistem centralizat
?
Subventionarea integrala a cantinelor sociale
?
Sprijinirea financiara a asociatilor Fair-Play si Carmen Silva pentru
protectia copiilor strazii

2. DRUMURI ªI TRANSPORT ÎN COMUN
2.1. DRUMURI
?
Asfaltarea carosabilului intregului municipiu – realizat 85%
?
Reamenajarea principalelor intersectii cu pavele si borduri noi – realizat
100%
?
Trasarea de marcaje rutiere pe toate arterele asfaltate – realizat 100%
?
Montarea de semne de circulatie noi (conform normelor europene) in tot
municipiul – realizat 100%
?
Achizitionarea si inlocuirea semafoarelor vechi cu semafoare noi cu
contorizare si semnal sonor pentru nevazatori – realizat 100%

2

2.1. TRANSPORT IN COMUN
?
S-au inlocuit tramvaiele vechi de pe linia 100 cu autobuze noi si moderne
?
S-au achizitionat 10 autobuze supraetajate pentru punerea in valoare a
obiectivelor turistice
?
S-a modernizat in totalitate statia proprie de inspectie tehnica a
autovehiculelor, ajungand astfel cea mai moderna statie ITP din judet

3. ADMINISTRAÞIE ªI GOSPODÃRIRE URBANÃ
3.1. CURATENIA MUNICIPIULUI
?
Amenajarea intre blocuri a unor platforme de gunoi moderne – realizat 50%
?
Sprijinirea construirii unei statii de sortare si reciclare a deseurilor solide –
realizat 100%
?
Impunerea de conditii catre operatorii din domeniul salubrizarii pentru
oferirea unor servicii de calitate prin achizitonarea de automaturatori noi, masini
de colectare noi, containere noi pentru inlocuirea celor vechi si deteriorate
?
Continuarea actiunilor de deratizare si dezinsectie in municipiul Constanta
si statiunea Mamaia – realizat 100%
?
Continuarea actiunii de ridicare a masinilor abandonate de pe spatiul
public al municipiului – realizat 30%
3.2. SIGURANTA CETATENILOR
3.2.1.
POLITIA COMUNITARA
?
Infiintarea in cadrul primariei a Directiei Politiei Comunitare – mai 2008
?
Atributii:
o Fluidizarea traficului in echipe mixte cu Politia Rutiera prin blocarea
autoturismelor stationate in locuri nepermise
o Activitati de ordine publica
o Asigura ordinea si linistea publica
o Combaterea comertului stradal ilegal
o Protectia mediului
o Curatenia municipiului
?
Structura:
o 33 functionari publici specializati si dotati cu uniforme
o 11 autoturisme
o 5 motociclete
o Mijloace de comunicare specifice
o Mijloace de aparare specifice
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3.2.2.
DIRECTIA SERVICII PUBLICE – COMPARTIMENT DE PAZA SI
ORDINE PUBLICA
?
Compartimentul de paza si ordine publica a incheiat contracte de prestari
servicii de paza cu directia judeteana de paza si 2 operatori privati specializati
?
352 de agenti de paza si 6 echipe de interventie
?
Atributii:
o Asigura ordinea si linistea publica in municipiul Constanta
o Prevenirea si combaterea cersetoriei si a comertului stradal
neautorizat
o Combaterea fenomenelor de furt si distrugere a bunurilor
municipalitatii
o Protectia functionarilor publici aflati in exercitiul functiunii
o Paza transporturilor de bunuri si valori importante
o Asigura paza si ordinea pe timpul desfasurarii unor actiuni festive,
culturale, sportive, sarbatori oficiale si religioase
?
Obiective:
o 9 parcuri
o 21 de intersectii
o 21 de sedii ale institutiilor
o 24 de dotari urbane (elemente navale, fantani arteziene, sensuri
giratorii, etc)
3.3. PIETE
?
Modernizarea Pietei Grivita – realizat 90%
?
Modernizarea Pietei Tomis III – realizat 30%
?
Programul de inlocuire a tarabelor din piete – realizat 50%
?
Modernizarea spatiilor de desfacere a produselor lactate din pietele I.L.
Caragiale, Grivitei si Tomis III – realizat 100%
?
Modernizarea pietelor “Abator” si” Autogara sud” – realizat 100%
?
Continuarea actiunii “Preturi Corecte” in vederea mentinerii unor preturi
accesibile tuturor locuitorilor
3.4. INFORMATIZAREA PRIMARIEI CONSTANTA
?
Implementarea in cadrul primariei Constanta, in anul 2004,

a unui sistem
informatic pentru registratura si managementul documentelor, sistem ce permite
urmarirea traseului parcurs de documentele inregistrate (cereri etc.), din nivel in nivel,
pana la rezolvarea finala. Pentru a veni in sprijinul cetatenilor si pentru a reduce
birocratia si a preveni fenomenul de coruptie la nivelul functionarilor publici
responsabili cu rezolvarea cererilor, a fost acordat cetatenilor dreptul de a urmari, pe
internet, in timp real, stadiul exact al rezolvarii cererii lui.
Implementarea in anul 2005 a semnaturii electronice, cu scopul principal de a realiza
o adevarata arhiva electronica a documentelor si de a spori securitatea datelor. Toti
cetatenii sunt beneficiari ai acestui proiect, ei putand sa vada acum pe internet nu
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?
numai ce s-a intamplat cu cererea lor, dar si raspunsul formulat de

autoritatea publica, semnat electronic.
?
In anul 2006 primaria Constanta a castigat premiul e-administration,
acordat de asociatia nationala a informaticienilor din administratia publica,
pentru serviciul electronic “afla unde este cererea ta” pus la dispozitie pe pagina
de web a institutiei, prin intermediul aplicatiei de management documente.
?
La conferinta anuala ANIAP 2006, sistemul a fost votat de catre auditoriu
(format din informaticieni, dar si factori de decizie din administratia publica) drept
unul dintre cele mai de succes proiecte implementate pana in prezent.
?
Pagina de web a primariei Constanta a castigat, doi ani consecutiv (2004 si
2005), marele premiu in cadrul concursului organizat la nivel national de
A.N.I.A.P., reprezentand Romania la concursul similar de la Praga unde a
obtinut, doi ani la rand, premiul Eurocrest Contest (2005 si 2006) acordat in
cadrul ISSS, pentru calitatea serviciilor electronice puse la dispozitia cetatenilor.
?
Prezentarea proiectului implementat de primaria Constanta s-a bucurat de
un real succes in cadrul Conferintei e-government East European Conference –
“Building local e-government through public-private partnerships” organizata la
Sinaia, Romania, in 2005, fiind catalogat “best practices pentru citizen
participation and information”
3.5. SERVICIUL ECARISAJ
?
In fiecare luna au fost capturati si transportati la biobaza aproximativ 700

de caini comunitari
?
Au fost eutanasiate exemplarele agresive si grav bolnave, in conformitate
cu prevederile legale, iar cadavrele au fost incinerate de catre operatori
specializati si autorizati
?
Biobaza este singura din România care respecta integral legislatia in
vigoare (mediu, controlul medicamentelor, bunastarea animalelor, neutralizarea
cadavrelor, neutralizarea deseurilor paramedicale, etc)
?
Sporirea numarului de angajati, numarul actual al acestora ajungand la 26
?
Specializarea personalului - acreditat de directia sanitar veterinara
?
Capturarea, transportul si cazarea se fac in conformitate cu normele
europene
?
Parcul auto s-a imbogatit pana la 3 autoutilitare pentru serviciul de zi si 1
autoturism de teren cu remorca pentru serviciul de interventie permanenta
?
Elevii liceului agricol Constanta - specializarea veterinara si studentii din
Constanta si Bucuresti isi desfasoara practica la biobaza
?
Serviciul ecarisaj a colaborat cu O.N.G.-uri pentru protectia copiilor cu
handicap
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4. IMPOZITE ªI TAXE LOCALE
?
Nu s-au introdus taxe noi
?
Actualizarea taxelor si impozitelor s-a facut strict in raport cu inflatia
?
S-au acordat bonificatii in limitele impuse de lege pentru plata integrala a

impozitelor si taxelor inainte de scadenta
?
Certificarea ISO 9001 in domeniul managementului calitatii a “serviciului
public de impozite si taxe” de catre tuv cert thuringen germania
?
Registratura electronica si vizualizarea stadiului cererii contribuabilului online
?
Sistem electronic de ordonare la ghiseu, in derularea activitatii cu publicul
?
Aer conditionat in fiecare sala de asteptare
?
Bon inregistrare cu detalii privind documentele depuse pentru a
preintampina eventualele cereri repetate a acelorasi documente
?
Identificarea rolului fiscal cu ajutorul codului de bare de pe instiintarea de
plata, pentru a putea plati impozitele si taxele locale on-line, in orice zi a anului si
la oficiile postale
?
Sistemul de raspuns in regim de urgenta – 24 ore
?
Instiintari de plata la persoane juridice transmise la sediile contribuabililor
?
Incasarea debitelor inscrise la urmarire si executare silita, la orice ghiseu al
institutiei
?
Extinderea punctelor de incasare taxe de timbru si amenzi: la punctul de
informare cetateni (Ecaterina Varga) si sediul Politiei Rutiere
?
Uniforme de lucru pentru functionarii care lucreaza cu publicul

5. ÎNVÃÞÃMÂNT PREUNIVERSITAR
?
finalizarea programului de inlocuire a tamplariei vechi cu tamplarie pvc si

geam termopan in toate institutiile de invatamant preuniversitar – realizat 100%
?
finalizarea programului de inlocuire a mobilierului scolar in toate institutiile
de invatamant preuniversitar – realizat 100%
?
finalizarea programului de dotare cu material didactic nou a tuturor
institutiilor de invatamant preuniversitar – realizat 100%
?
finalizarea programului de dotare cu calculatoare noi a tuturor institutiilor de
invatamant preuniversitar – realizat 100%
?
acordarea de rechizite scolare tuturor copiilor din invatamantul pre-primar,
primar, gimnazial
?
reamplasarea celor 4 gradinite aflate in imobile nationalizate in noi locatii
pentru a nu reduce numarul de locuri disponibile
?
consolidarea cladirilor liceului “Decebal”, a Scolii nr.5 si a internatului
Colegiului “Constantin Bratescu” (cladire de patrimoniu, anul 1893)
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6. SÃNÃTATE
?
Finalizarea programului de reparare capitala a Spitalului Municipal

Constanta
?
Reabilitarea spitalului T.B.C. din cartierul Palazu Mare – realizat partial
?
Gasirea de locatii pentru dispensarele de cartier desfiintate prin
retrocedarea imobilelor

7. LOCUINÞE
7.1. LOCUINTE
?
Realizarea a 47 de spatii de locuit pentru cetateni de etnie rroma prin
reabilitarea vechiului camin CS28
?
Finalizarea si alocarea locuintelor ANL aflate in constructie, pana la
stoparea finantarilor guvernamentale
7.2. RADET
?
Realizari
o Automatizarea si contorizarea a 80% din punctele termice din
municipiul Constanta
o Contorizarea blocurilor de locuinte (2152 contoare) si caselor (2725
contoare) – finalizat 2005-2007
o Realizarea incalzirii la blocurile O si I (zona I.C.Bratianu) prin
realizarea unei substatii de termoficare
o Finalizarea investitiilor privind inlocuirea sistemelor de hidrofor
vechi cu statii de pompare noi – 85 de puncte termice – finalizat 2005
o Finalizarea lucrarilor de investitii la centralele termice de cartier
CT37 si CT47 – finalizat 2006
o Inlocuirea pompelor clasice cu pompe cu turatie variabila
o Dotarea cu statii de dedurizare a 106 puncte termice
o Dotarea cu sisteme de expansiune a 106 puncte termice
o Reabilitarea hidroizolatiei la 60 puncte termice
o Inlocuirea tamplariei vechi cu tamplarie PVC la punctele termice
o Dotarea cu schimbatoare de caldura cu placi a 50 de puncte termice
o Achizitionarea punctelor termice nr.162 si 272 care nu apartineau
municipalitatii si care deservesc 1500 apartamente
o Inceperea lucrarilor de reabilitare a punctelor termice nr. 52 si 154 cu
teava preizolata – finalizare 2008
?
Studii si proiecte
o Elaborarea strategiei locale de reabilitare a sistemului de
termoficare din municipiul Constanta
o Elaborarea strategiei de reabilitare termica a lucrarilor din municipiul
Constanta
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o Proiect de realizare centrala termica pentru blocurile din zona Energia
o Proiect de realizare centrala de bloc la blocurile G1 si G3 din zona
Mamaia
o Proiect de alimentare cu energie termica a blocurilor O si I din zona
I.C.Bratianu

8. TURISM - STAÞIUNEA MAMAIA
·

Continuarea refacerii promenadei si asfaltarea tuturor aleilor – realizat 100%
?
Continuarea programului de ingrijire a spatiilor verzi
?
Continuarea programului de plantari in statiune
?
Organizarea in premiera nationala a etapei campionatului mondial de
ambarcatiuni viteza – Class One Romanian Grand Prix
?
Organizarea in premiera nationala a etapei campionatului mondial de acrobatie
aviatica – Romanian Aero Grand Prix
?
Asigurarea irigarii spatiilor verzi – 2004, 2005, 2007 (in anul 2006 a fost stopata
irigarea spatiilor verzi datorita blocarii taxelor speciale de catre prefectura)
?
Asigurarea de spectacole gratuite pe scena piatetei Cazino Mamaia – 2004,
2005, 2007 (in anul 2006 au fost stopate spectacolele datorita blocarii taxelor speciale
de catre prefectura)

9. CULTURÃ, CULTE ªI RELIGIE
?
Repararea si intretinerea cladirii Muzeului de Etnografie si Folclor (realizate

100%) prin inlocuirea conductelor termice, consolidarea, repararea si restaurarea
cladirii, precum si dotarea laboratorului de restaurare patrimoniu cultural national
cu utilaje speciale
?
Sprijinirea financiara a editarii si tiparirii revistei de cultura “Tomis”
?
Alocarea sumei de 50.000 ron pentru refacerea tuturor monumentelor
?
Acordarea de gratuitate pe durata a 49 de ani pentru spatiile si atelierele
uniunii artistilor plastici
?
Scutirea de impozite pentru toate lacasele de cult, indiferent de apartenenta
religioasa
?
Construirea bisericilor si a lacaselor de cult – s-au acordat 15 suprafete de
teren in toate cartierele Constantei unde a inceput si partial s-a finalizat construirea
de lacase de cult

10. PARCURI, SPAÞII VERZI, ZONE DE RECREERE ªI AGREMENT
?
Amenajarea retelei de irigare a spatiilor verzi din municipiu (traseul parcuri

Tomis II, Gara, Prefectura, Teatru si spatii verzi bd. Mamaia)– realizat 100%
?
Continuarea programului de plantari de arbori si arbusti – realizat partial
?
Continuarea programului de toaletare a arborilor existenti si inlocuirea celor
imbatraniti – realizat partial
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?
Continuarea actiunii “Flori de mai” prin plantari de arbori, arbusti si flori, in

special in spatiile dintre blocuri cu material dendrologic si saditor oferit gratuit de
catre primarie – realizat
?
Reabilitarea tuturor locurilor de joaca pentru copii –realizat 100%
?
Realizarea obiectivului “Gravity Park” (pista rolleri, skateri si biciclisti, climb
wall si dirt mud) – finalizare mai 2008
?
realizarea a doua noi locuri de joaca pentru copii tip “Tara Piticilor”

11. SPORT
?
Consolidarea si reabilitarea salilor de sport: Liceul Decebal, Scolile nr.7 si

nr.29
?
Racordarea la utilitati si intretinerea salii de sport a Liceului cu Program

Sportiv
?
Pentru sectia de tenis de masa a Liceului Sportiv– nivel european
?
Amenajarea a doua terenuri de sport in cartiere
?
Continuarea programul de sprijinire si finantare a sportului de performanta:
1. Handbal Club Municipal Constanta
» Campioana a Romaniei
– 2003-2004, 2005-2006
» Castigatoare a Cupei Romaniei – 2006
» Vicecampioana nationala
– 2004-2005
2. Volei club municipal Constanta
» Campioana a Romaniei
– 2006-2007
» Castigatoare a Cupei Romaniei – 2005, 2006, 2007
» Vicecampioana nationala
– 2004-2005, 2005-2006
» Participanta Top Teams Cup
– 2005-2006, 2006-2007
3. Sectia de tenis de masa a Liceului cu Program Sportiv
» Vicecampioana mondiala de juniori 2007
» Locul VIII la Campionatele Mondiale de senioare – china 2008
» Campioane nationale individual si echipe la juniori – 2005, 2006,
2007, 2008
» Vicecampioane europene 2006
» Multiple medalii de aur, argint si bronz la diferite competitii

12. MEDIU
?
Amenajarea unor parcuri noi si extinderea celor existente – realizat 50%
?
Plantari suplimentare de arbori si arbusti in municipiu si in statiunea

Mamaia – realizat 100%
?
Achizitionarea de mijloace de transport in comun conform standardelor
euro 3 si 4
?
Supravegherea starii mediului prin organele de specialitate
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