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R O M Â N I A 

JUDEŢUL  CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

 

 

MINUTA 

 

şedinţei Consiliului Local Năvodari  din data de 19.12.2013   

 

 

           Încheiată azi data de 19.12.2013 în cadrul şedinţei Consiliului Local Năvodari, care a 

avut loc în sala de şedinţe (sediul Primăriei Oraşului Năvodari) la ora 17,00. 

           Convocarea şedinţei a fost făcută prin prin Dispoziţia Nr. 2836/13.12.2013 şi 

Convocatorul nr. 39766/13.12.2013, în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) şi (3) din 

Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare.   

          Doamna Tîrşoagă Viorica, Secretarul Oraşului Năvodari, face prezenţa consilierilor:    

Sunt prezenţi 16 consilieri:  Apostol Ion,  Boaşcă Bogdan-George, Chelaru Florin, Coman 

Ilie,  Drăghici Florin, Dumitrescu Daniel,  Mară Liliana, Moruzi Vasile,  Pîndici Radu,  Popa 

Luana, Popescu Cristian Ştefan, Sîngeap Doina, Stan Liviu-Marian, Surdu Marian,  Tudor 

Nicolae, Zidaru Gheorghe Ciprian.  Nu au participat la şedinţă consilierii locali: Bădescu 

Laurenţiu, şi Tucan Valentin Emanuel.                                                                                                                                                                                                                                                         

         La şedinţă au participat: dl. primar Matei Nicolae, doamna Tîrşoagă Viorica – 

Secretarul Oraşului Năvodari, doamna Mitran Margareta, Director Executiv al Direcţiei 

Economice, doamna Neacşu Vasilica - Director Executiv în cadrul Direcţiei Administrarea 

Domeniului Public şi Privat, dl. Manu Alexandru, director al SC TERMICA DISTRIBUŢIE 

NĂVODARI S.R.L., d-ra Criveanu Ionelia - Compartiment Relaţii Publice, d-na Ion 

Andreea Florentina - consilier personal- Cabinet Primar, reprezentanţi mass-media. 
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          În cadrul şedinţei a fost aprobat procesul-verbal al şedinţei anterioare din data de 

26.09.2013. Ordinea de zi a şedinţei a fost aprobată în unanimitate şi cuprinde 56 proiecte de 

hotărâre 51 proiecte de hotărâre înscrise în convocator şi 5 proiecte de hotărâre pe lista 

suplimentară). 

 

    ÎN CADRUL ŞEDINŢEI DE AZI AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE HOTĂRÂRI: 

 

1. Hotărâre cu privire la rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli consolidat  al 

Oraşului Năvodari pentru anul 2013 a fost aprobat cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi 

„împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în 

funcţie. Domnul consilier Stan Liviu Marian nu a participat la vot. 

 

2. Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 a fost aprobat  

în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la 

şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

3. Hotărâre privind aprobarea scutirii la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani 

în condiţiile art. 286 alin. (8) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal a fost aprobat  în 

unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă 

fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

4. Hotărâre cu privire la aprobarea acordării unei despăgubiri doamnei Matei Daniela Anca 

a fost aprobat  în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi 

„abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

 5. Hotărâre  privind acordarea de ajutoare de urgenţă  a fost aprobat  în unanimitate (cu 

16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 

consilieri din 18 consilieri în funcţie. 
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6. Hotărâre  privind aprobarea acordării de ajutoare pentru suportarea contravalorii facturii 

de energie termică  a fost aprobat  în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi 

„împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în 

funcţie. 

 

7. Hotărâre   cu privire la reparizarea unei locuinţe sociale a fost aprobat  în unanimitate 

(cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”), la şedinţă fiind 

prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

8. Hotărâre  cu privire la transmiterea dreptului de folosinţă asupra terenului în suprafaţă de 

326 mp, situat în Năvodari, str. Malinului nr. 3 lot 1 ( fost Str. Malinului lot 1), către Filip 

Albert căsătorit cu Filip Gheorghiţa a fost aprobat  în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 

0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

9. Hotărâre  cu privire la completarea HCL nr. 99 din 28.05.2013 cu privire la încadrarea pe 

zone a teritoriului administrativ al localităţii Năvodari în vederea impozitării  a fost aprobat  

în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la 

şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

10. Hotărâre  privind completarea HCL nr. 78/27.02.2009 a fost aprobat  în unanimitate 

(cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 

16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

11. Hotărâre  privind aprobarea aderării unităţilor administrativ-teritoriale la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „Apă – Canal – Constanţa”  a fost aprobat  în unanimitate (cu 

16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 

consilieri din 18 consilieri în funcţie. 
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12. Hotărâre  cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri pentru construirea 

de locuinţe proprietate personală în conformitate cu prevederile Legii 15/2003  a fost 

aprobat  în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi 

„abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

13. Hotărâre  cu privire la prelungirea contractului de închiriere nr. 8314/21.06.2006, pentru 

terenul în suprafaţă de 7,5 mp situat în Năvodari, str. Albinelor, chiriaş SC ANDRA & 

MIRUNA SRL  a fost aprobat  în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi 

„împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în 

funcţie. 

 

14. Hotărâre  privind modificarea şi completarea HCL Năvodari nr. 188/31.07.2013 cu 

privire la vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 157 mp, situat în 

Năvodari, str. Promenada, zona Lac Siutghiol, lot 1 a fost aprobat în unanimitate (cu 16 

voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 

consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

15. Hotărâre  privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă utilă totală 

de 98,05 mp, situat în Năvodari, Str. Tineretului nr. 3 – Sala de şedinţe a fost aprobat în 

unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă 

fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

   

16. Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Năvodari nr. 148/31.05.2012, cu 

privire la soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, în regim de închiriere prin A.N.L., 

aprobarea criteriilor privind stabilirea ordinii de prioritate şi repartizare a acestora, cu 

amendamentul propus de dl. primar,  a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi 

„pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 
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17. Hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul de investiţii „AMENAJARE  PARCARE ŞI TROTUARE CU PAVELE –

Aleea Midiei, între bl. H3 şi bl. C1” Oraş Năvodari, Jud. Constanţa  a fost aprobat în 

unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă 

fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

18. Hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul de investiţii „AMENAJARE  PARCARE ŞI  SPAŢII VERZI –  Zona bl. 

R7” Oraş Năvodari, Jud. Constanţa a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 

0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

 

19. Hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul de investiţii „AMENAJARE  PARCARE – zona bl. H4” Oraş Năvodari, 

Jud. Constanţa  a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi 

„împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în 

funcţie. 

       

20. Hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul de investiţii „AMENAJARE  PARCARE – între bl. H4 şi str. Cabanei” Oraş 

Năvodari, Jud. Constanţa  a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi 

„împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în 

funcţie. 

 

 

21. Hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul de investiţii „AMENAJARE  PARCARE – zona blocurilor LEGMAS, 

MIDIEI şi Restaurant Modern” Oraş Năvodari, Jud. Constanţa a fost aprobat în 
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unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă 

fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

 

22. Hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul de investiţii „AMENAJARE  PARCARE – zona Direcţia de Asistenţă 

Socială, Punct Termic nr. 6, Şcoala nr. 3” Oraş Năvodari, Jud. Constanţa a fost aprobat în 

unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă 

fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

 

23. Hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul de investiţii „AMENAJARE  PARCARE – zona bl. H2” Oraş Năvodari, 

Jud. Constanţa a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi 

„împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în 

funcţie. 

 

 

24. Hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru proiectul de investiţii „AMENAJARE  PIAŢETĂ – Str. Rândunelelor, bl. R4-R5” 

Oraş Năvodari, Jud. Constanţa   a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 

voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

 

25. Hotărâre  privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri 

datorate bugetului local de către Ficu Doiniţa a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi 

„pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 
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26. Hotărâre  privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri 

datorate bugetului local de către Prodan Ivan a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi 

„pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 

 

27. Hotărâre  privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri 

datorate bugetului local de către Chetran Stelian a fost aprobat în unanimitate (cu 16 

voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 

consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

28. Hotărâre  privind acordarea de înlesniri la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri 

datorate bugetului local de către Neacşu Marian a fost aprobat în unanimitate (cu 16 

voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 

consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

29. Hotărâre  cu privire la  acordarea de facilităţi fiscale în anul 2014  a fost aprobat în 

unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă 

fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

30. Hotărâre  privind modificarea HCL nr. 137/28.05.2013 privind asigurarea de către 

oraşul Năvodari a serviciilor de cazare şi masă pentru un număr de maxim 2000 de copii în 

cadrul SC Tabăra Năvodari SA  a fost cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 

voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. Dl. 

Surdu Marian nu a participat la dezbatere şi nici la vot. 

 

31. Hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 

72/22.03.2013 privind aprobarea asocierii SC Termica Distribuţie Năvodari SRL în cadrul 

Asociaţiei „Fotbal Club” Săgeata Năvodari a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi 
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„pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 

 

32. Hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2013 al SC Termica Distribuţie Năvodari SRL şi a modificării structurii organizatorice, 

respectiv a organigramei şi statului de funcţii a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi 

„pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 

 

33. Hotărâre  cu privire la premierea din bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru 

rezultatele deosebite în anul 2013, promovarea în divizia Naţională de seniori a echipei de 

rugby din cadrul CS Năvodari a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 

voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

34. Hotărâre  cu privire la aprobarea acordării unei despăgubiri către Adrian Haralambe  a 

fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi 

„abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

35. Hotărâre  cu privire la aprobarea acordării unei despăgubiri către Piriu Alexandru a fost 

aprobat în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi 

„abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

36. Hotărâre  cu privire la aprobarea acordării unei despăgubiri către Costinescu Iulian             

a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi 

„abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 
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37. Hotărâre   cu privire la aprobarea acordării unei despăgubiri către Ursu Constantin-Liviu 

a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi 

„abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

38. Hotărâre  cu privire la închiriere prin licitaţie publică a unui spaţiu în suprafaţă utilă 

totală de 8,71 mp, situat în Năvodari, str. Dobrogei nr. 1 a fost aprobat în unanimitate (cu 

16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 

consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

39. Hotărâre  privind instituirea taxei speciale de trecere pod, pentru autovehiculele cu masa 

totală maximă autorizată de peste 16 tone a fost aprobat în unanimitate (cu 16 voturi 

„pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 

 

40. Hotărâre  cu  privire la modificarea  HCL  Năvodari nr. 133 /26.05.2009 privind 

aprobarea taxelor speciale pentru autovehiculele destinate transportului de mărfuri şi a 

utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone a fost aprobat în 

unanimitate (cu 16 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă”, 0 voturi „abţineri”, la şedinţă 

fiind prezenţi 16 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

          În cadrul şedinţei de azi au fost adoptate un număr de 40 hotărâri ale Consiliului 

Local Năvodari,  de la  nr. 310 la nr. 349.  

              În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul Primăriei Oraşului 

Năvodari şi pe site-ul propriu. 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         SECRETAR, 

           MORUZI VASILE                                                    TÎRŞOAGĂ VIORICA 


