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Sedință Consiliul Local Năvodari 

 

Consilierii locali din Năvodari au discutat in şedinţă mai 
multe proiecte propuse de edilul Nicolae Matei. Orașul de la 
malul mării va fi gazda unor evenimente culturale vara 
aceasta, mai ales că primarul dorește ca Năvodariul să fie 
una dintre destinațiile turistice preferate de vizitatori din toată 
lumea. Cît despre năvodăreni, aceștia primesc numai vești 
bune. În perioada următoare vor avea parte, ca în fiecare an, 
de o serie de surprize. Cum însă faptele bune sunt 
pedepsite în România, potrivit declarației edilului din 
Năvodari, de la ședință nu au lipsit unele tensiuni. 
Consilierii locali din Năvodari s-au reunit, în sala de ședințe 
a Primăriei, pentru a dezbate 28 de proiecte de hotărîre, 
propuse chiar de edilul Nicolae Matei. Cele mai multe 
vizează pregătirile pentru sezonul estival 20014, atît pe parte 
de cultură cît și din punct de vedere al turismului. Consilierii 
au votat amenajarea pieței de pește, dar şi măsuri ce 
vizează statutul de stațiune balneoclimaterică al oraşului, 
toate pentru a atrage cît mai mulți turiști. 
Discuțiile s-au axat și pe proiectele de sprijinire a 
năvodărenilor. Vestea bună este că, pentru perioada 
sărbătorilor Pascale, consilierii locali alături de primarul 
Nicolae Matei, le pregătesc acestora mai multe surprize, ca 
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în fiecare an. Totuşi, tinerii care au solicitat locuințe prin 
A.N.L. mai au de așteptat și asta din pricina legislației. 
„Trebuie să-I informăm pe cei interesați că s-a întîrziat 
repartizarea datorită, tot legislației aberante care este în 
România. Mai precis,  ni s-a solicitat, ca să racordăm blocul 
Acela A.N.L., blocul mov cum îi spun oamenii,la current 
electric, ni s-a solicitat taxa de aviz cinci miliarde jumate, 
adică prețul a vreo șase apartamente din 32. După mai 
multe demersuri, personal am vorbit cu directorul general, 
Maranda, de la ENEL. Pînă la urmă a rămas taxa la trei 
miliarde două sute, cu regîndirea soluției tehnice. Deci 
trebuie să plătim totuși, trei miliarde două sute de milioane, 
taxa de record, către o firmă private italiană, că așa vor 
românii noștrii, să racordăm blocul A.N.L. pentru tineri la 
current electric, deși blocul se află gard în gard cu stația de 
current electric”, a declarat primarul orasului Navodari, Matei 
Nicolae. 
Ultimul proiect de pe ordinea de zi s-a referit la cercetarea 
administrativă a directorului Sc Termina Distrubuție SRL 
Năvodari, Vasile Alexandru Manu, precum și a faptelor de 
care este incriminat de către Parchetul Curții de Apel 
Constanța.  
  
“Administratorul unic de la firma Primăriei, de la Termica 
Distrubuție, dl Manu Alexandru, s-a căpătat, pentru că a vrut 
să se implice, s-a căpătat cu un dosar penal. Consiliul local, 
în calitate de administrator al domeniului public și privat 
trebuie să analizeze dacă ne constituim sau nu parte civilă. 
Păi dacă lucrurile mergeau bine la Termica, în regulă, mai 
reușea orașul Năvodari, să mențină prețul gigacaloriei la 
jumătate față de alte orașe. Vă întreb pe voi și pe cei din 
Năvodari, de cînd sunt eu primar de cite ori s-a oprit căldura 
și apa caldă în Năvodari?”,a declarat dl. primar Nicolae 
Matei. 



Primarul orașului Năvodari a concluzionat că nicio faptă 
bună nu rămâne nepedepsită în România, iar funcționarii 
publici au ajuns să se teamă să mai semneze vreun 
document, iar toate acestea se reflectă, de fapt, asupra 
simplilor cetățeni.  
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