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R O M Â N I A 

JUDEŢUL  CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

 

 

MINUTA 

 

şedinţei Consiliului Local Năvodari  din data de 21.11.2013   

 

 

           Încheiată azi data de 21.11.2013 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 Dispoziţia nr. 1126/14.11.2013 şi Convocatorul 

nr. 36697/14.11.2013, 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 15 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,  Zidaru 

Gheorghe Ciprian.  Nu au participat la şedinţă consilierii locali: Bădescu Laurenţiu, Tudor 

Nicolae şi Tucan Valentin Emanuel.                                                                                                                                                                                                                                                         

         La şedinţă au participat: dl. primar Matei Nicolae, până la dezbaterea punctului 3 de pe 

ordinea de zi după care s-a retras; 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, reprezentanţi mass-media. 

          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). 
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    ÎN CADRUL ŞEDINŢEI DE AZI AU FOST ADOPTATE URMĂTOARELE HOTĂRÂRI: 

 

1. Hotărâre  cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă a fost aprobat în unanimitate (cu 

15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 

 

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

Năvodari pentru anul 2013 a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 

„abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în 

funcţie. 

 

3. Hotărâre  cu privire la repartizarea unei locuinţe cu chirie numitului Radu Valentin  a fost 

aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la 

şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

4. Hotărâre  cu privire la repartizarea unor locuinţe sociale  a fost aprobat în unanimitate 

(cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 

consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

5. Hotărâre  cu privire la modificarea HCL Năvodari nr. 270/20.12.2012 cu privire la 

concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 150 mp, situat in Năvodari, str. 

Tractorului, lot 1 a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 

voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

6. Hotărâre  cu privire la preluarea în domeniul public a aleii private în suprafaţă de 572 mp, 

situată în Năvodari, str. Pinului nr. 40, lot 14, nr. cadastral 110620 înscrisă în cartea Funciară 

sub nr. 110620 a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi 

„împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

7. Hotărâre  privind completarea şi modificarea H.C.L. Năvodari nr. 103/28.05.2013, cu 

privire la aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Oraşului Năvodari  
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a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), 

la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

8. Hotărâre  cu privire la modificarea şi completarea H.C.L. nr. 44/31.01.2008 privind 

reglementarea transportului local prin curse regulate speciale şi aprobarea procedurii de lucru 

a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), 

la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

9. Hotărâre  cu privire la decontarea contravalorii transportului persoanelor cu handicap şi 

insoţitorilor acestora, pe ruta Năvodari-Constanţa si retur a fost aprobat în unanimitate (cu 

15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 

consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

10. Hotărâre  cu privire la aprobare PUZ „Ansamblu rezidenţial locuinţe şi dotări turistice ”- 

Năvodari, Mamaia Nord, parcela 158/5, Trup 5 a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

11. Hotărâre  cu privire la aprobare PUZ „Ansamblu rezidenţial locuinţe şi dotări turistice ”- 

Năvodari, Mamaia Nord, parcela 158/5, Trup 9 a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

12. Hotărâre  cu privire la aprobare PUZ pentru concesionare teren in vederea construirii de 

balcoane la parterul blocului T3, strada Taşaul a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

13. Hotărâre  cu privire la atribuirea de denumiri unor străzi care nu figureaza în 

nomenclatorul stradal al oraşului Năvodari a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 
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„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

14. Hotărâre  cu privire laaprobarea studiului de fezabilitate „ Înlocuit conducta de transport 

agent termic primar între furnizorul UT Midia şi Orasul Năvodari pe o lungime de 70 ml , pe 

tur si retur ”Oraş Năvodari, Jud. Constanţa a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

15. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Constantin Adriana a fost aprobat în unanimitate (cu 15 

voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 

 

16. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Agavriloaie Marilena Daniela a fost aprobat în unanimitate 

(cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 

consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

17. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Stoica Vasile şi Tanta  a fost aprobat în unanimitate (cu 15 

voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 

 

18. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Ursachi Elena a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

19. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Pruteanu Maria a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 
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„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

20. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Constantin Marius  a fost aprobat în unanimitate (cu 15 

voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 

 

21. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Grecu Uliana  a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

22. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Gologan Liliana şi Ovidiu-Gheorghe  a fost aprobat în 

unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind 

prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

23. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Ion Niculina şi Tudorel  a fost aprobat în unanimitate (cu 

15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 

consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

24. Hotărâre  cu privire la aprobarea contului de executie bugetară la 30.09.2013 a fost 

aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la 

şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

25. Hotărâre  privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi a locurilor în care 

contravenienţii persoane fizice vor presta activităţi în folosul comunităţii  a fost aprobat în 

unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind 

prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 
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26. Hotărâre  privind infiintarea unei comisii din cadrul Consiliului Local Navodari si 

functionari ai Primariei orasului Navodari privind cercetarea administrativa a domnului Manu 

Alexandru Vasile , in calitatea sa de Director si Administrator la S.C Termica Distributie SRL, 

precum si a faptelor  pentru  care este incriminat de Parchetul de pe Langa Curtea de Apel 

Constanta, care a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 

voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

27. Hotărâre  privind neconstituirea de parte civila a Orasului Navodari  in dosarul penal 

nr.718/P/2012 conexat la nr.266/P/2011   cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi 

„împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

28. Hotărâre  cu privire la aprobare studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici  

pentru proiectul „Amenajare parcare - Zona Punctul Termic nr.8, bloc R4-R5 a fost aprobat 

în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind 

prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

29. Hotărâre  cu privire la completarea functionalitatilor constructiilor  ce urmează a fi 

realizate pe terenul situat in Navodari, Trup Mamaia Nord, cartier rezidential Beach Land a 

fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la 

şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

30. Hotărâre  cu privire la vanzarea prin negociere directă a terenului in suprafata de 120 mp, 

situat in Navodari, strada Constantei nr.6A, Judeţul Constanţa catre concesionar Costinescu 

Nicolae  a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi 

„împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

31. Hotărâre  cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 588 mp, 

situat in Navodari, B-dul Mamaia Nord a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 
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32. Hotărâre  privind incetarea aplicabilitatii HCL nr. 222/26.09.2013 cu privire la 

prelungirea contractului de închiriere nr.7995/02.12.2009, chirias SC ROMTELECOM SA a 

fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la 

şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

33. Hotărâre  privind acordarea sumei de maxim 2000 lei domnului Petcu Dumitru din 

Navodari, Al. Panseluţelor, bl. 6 Chimie, sc. B, ap. 16  a fost aprobat în unanimitate (cu 15 

voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 

 

34. Hotărâre  privind modificarea H.C.L. Navodari nr.148/31.05.2012, cu privire la 

solutionarea cererilor de locuinte pentru tineri, in regim de inchiriere, prin A.N.L., aprobarea 

criteriilor privind stabilirea ordinii de prioritate si  repartizare a acestora a fost aprobat în 

unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind 

prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

35. Hotărâre  privind imputernicirea Primarului Oraşului Năvodari, dnul Matei Nicolae, sa 

semneze contractul de finanţare a proiectului “Modernizarea şi reabilitarea de noi capacităţi de 

producere a energiei electrice pentru iluminat public” (cod SMIS : 630080/20428), precum şi 

orice alte înscrisuri necesare pentru implementarea proiectului a fost aprobat în unanimitate 

(cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 

consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

36. Hotărâre  privind completarea HCL nr. 110/31.05.2007 prin încheierea actului adiţional 

nr. 9 la Contractul colectiv de munca  a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 

0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în 

funcţie. 
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37. Hotărâre  cu privire la acordarea de pachete cu ocazia sărbătorilor de iarnă a fost aprobat 

în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind 

prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

38. Hotărâre  cu privire la aprobarea organizării Zilei Naţionale a României, în oraşul 

Năvodari, în data de 1 Decembrie 2013 şi a cheltuielilor de organizare suportate din bugetul 

local de venituri şi cheltuieli anul 2013 a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

39. Hotărâre  cu privire la aprobarea contractului de finanţare din bugetul local, pentru 

sprijinirea Asociaţiei “ Fobal Club Săgeata” Năvodari a fost aprobat în unanimitate (cu 15 

voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie. 

 

40. Hotărâre  cu privire la modificarea organigramei şi statului de funcţii şi personal ale 

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Năvodari, judeţul Constanţa a fost aprobat în 

unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind 

prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

41. Hotărâre  cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 442 mp, 

situat in Navodari, strada D5 nr.5, lot 8/1 a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

42. Hotărâre  cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 442 mp, 

situat in Navodari, strada D5 nr.5, lot 8/2 a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 
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43. Hotărâre  cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 467 

mp, situat in Navodari, strada M 13, lot 2  a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

44. Hotărâre  cu privire la concesionarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata de 709 

mp, situat in Navodari, strada M 13, lot 3  a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

45. Hotărâre  privind modificarea H.C.L. Navodari nr.179/28.07.2011 cu privire la aprobarea 

unui schimb de terenuri intre Orasul Navodari  si proprietar Badea Aurel, pentru cauza de 

utilitate publica, in vederea amenajarii strazii Locomotivei – Oras Navodari a fost aprobat în 

unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind 

prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

46. Hotărâre  cu privire la vanzarea prin negociere directa a terenului în suprafaţă de 600 mp, 

situat in Navodari, Bd Mamaia Nord, lot 2/2/4, catre concesionar Plesu Tiberiu a fost aprobat 

în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind 

prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

47. Hotărâre  cu privire la vanzarea prin negociere directa a terenului în suprafata de 1000 

mp, situat in Navodari, Bd Mamaia Nord, lot B, lot 2/2/7, catre concesionar Calafus Sorin a 

fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la 

şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

48. Hotărâre  cu privire la vanzarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 38 mp, 

situat în Năvodari, str. Stadionului a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 

„abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în 

funcţie. 
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49. Hotărâre  privind repartizarea profitului realizat la nivelul anilor 2010, 2011,2012 de către 

SC Termica Distribuţie Năvodari SRL si rectificarea în mod corespunzător a bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al SC Termica Distributie Năvodari SRL a fost aprobat 

în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind 

prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

50. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Mihai Daniel a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie. 

 

51. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Alec Florica a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie 

 

52. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Dincă Bogdan-Ştefănel a fost aprobat în unanimitate (cu 15 

voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri 

din 18 consilieri în funcţie 

 

53. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Rebegilă Ionel a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie 

 

54. Hotărâre  cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor si altor venituri 

datorate bugetului local de catre Olteanu Florin a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi 

„pentru”, 0 „abţineri”, 0 voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 

consilieri în funcţie 
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55. Hotărâre  cu privire la stabilirea sumei maxime pentru anularea creanţelor fiscale aflate in 

sold la 31.12.2013 a fost aprobat în unanimitate (cu 15 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 

voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

 

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

400 mp, situat în Năvodari, str. T2 nr. 89, către S.C. KYW NAPOLI COMPANY S.R.L.  şi 

S.C. EMRA TERMOGLASS S.R.L a fost aprobat cu 14 voturi „pentru”, 0 „abţineri”, 0 

voturi „împotrivă”), la şedinţă fiind prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie.  

Dl. Stan Liviu Marian nu a luat parte la dezbateri şi nici la vot, în conformitate cu prevederile 

art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

          În cadrul şedinţei de azi au fost adoptate un număr de 56 hotărâri ale Consiliului Local 

Năvodari,  de la  nr. 254 la nr. 309.  

              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       

 

 

              

           

 

 

 
 


