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 Sedinta extraordinara a Consiliului Local Navodari,  din data de 14.11.2014, a avut 

loc in sala de sedinte ( Casa Casatoriilor ), la ora ora 13.00. 

 Convocarea Consiliului Local Navodari s-a facut prin Dispozitia nr. 936/ 

10.11.2014 si Convocatorul nr.  43495/10.11.2014, in conformitate cu prevederile art. 39 alin. 

2 si 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

      La începutul ședinței sunt prezenți  15 consilieri. Doamna Mară Liliana a 

venit după începerea lucrărilor. Ca urmare, au fost prezenți la ședință 16 consilieri 

locali. La sedinta au lipsit urmatorii consilieri: Singeap Doina si Badescu Laurentiu. 

              La şedinţă participă dl. viceprimar Chelaru Florin, doamna Tîrşoagă Viorica – 

Secretarul Oraşului Navodari, doamna Mitran Margareta, Director Executiv Direcţia 

Economică, doamna Neacşu Vasilica - Director Executiv în cadrul Direcţiei 

Administrarea Domeniului Public şi Privat,  d-na Ciocănel Camelia – Compartiment 

Tehnic-Investiții, dl. Constantin Petrică-Adrian, Șef Serviciu Achiziții Publice-

Management Programe.  

 Ordinea de zi a sedintei cuprinde un numar de 23 proiecte de hotarare si a fost 

aprobata in unanimitate.  

In cadrul sedintei au fost adoptate urmatoarele hotarari: 

 

1. HOTARARE cu privire la completarea HCL nr. 110/31.05.2007 prin incheierea 

actului aditional nr. 10 la Contractul Colectiv de Munca  a fost aprobata în 

unanimitate ( cu 16 voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la 

ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție .   



2. HOTARARE cu privire la vanzarea prin licitatie publica a unui teren in suprafata 

de 2000 mp, situat in Navodari, DJ 226, zona Rezervoare RAJA, lot 1/1 a fost 

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

„abțineri”), la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție .   

3. HOTARARE cu privire la acordarea de inlesniri la plata debitelor pentru 

Popescu Lucica, str. Marii, Camin  Midia, sc. A, ap. 2 a fost aprobata în 

unanimitate ( cu 16 voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la 

ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție .  

4.  HOTARARE cu privire la acordarea de inlesniri la plata debitelor pentru Buliuta 

Geta , str. Frunzelor , bl. F1, sc. A, ap. 7 a fost aprobata în unanimitate ( cu 16 

voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la ședință fiind prezenți 

16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

5.  HOTARARE cu privire la acordarea de inlesniri la plata debitelor pentru Tofan 

Marian, str. Sanatatii, Camin Lazar Edeleanu, cam. 3 a fost aprobata în 

unanimitate ( cu 16 voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la 

ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

6. HOTARARE cu privire la acordarea de inlesniri la plata debitelor pentru Mihai 

Andreea, str. Berzei, bl. CL 9, ap.2  a fost aprobata în unanimitate ( cu 16 voturi 

„pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la ședință fiind prezenți 16 

consilieri din 19 consilieri în funcție . 

7. HOTARARE cu privire la acordarea de inlesniri la plata debitelor pentru Radu 

Adrian, str. Sanatatii, Camin 1 Lazar Edeleanu, ap. a fost aprobata în 

unanimitate ( cu 16 voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la 

ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

8. HOTARARE cu privire la aprobarea contului de executie la 30.09.2014 a fost 

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

„abțineri”), la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

9. HOTARARE privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al 

Oraşului Năvodari pentru anul 2014 a fost aprobata în unanimitate ( cu 16 

voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la ședință fiind prezenți 

16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 



10. HOTARARE cu privire la aprobarea scutirii la plata impozitului pe cladire pe o 

perioada de 7 ani in conditiile art. 286 alin. 8 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul Fiscal a fost aprobata în unanimitate ( cu 16 voturi „pentru” , 0 voturi  

„împotrivă”,  0  „abțineri”), la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 

consilieri în funcție . 

11. HOTARARE cu privire la acordarea de inlesniri la plata impozitelor, taxelor 

locale si altor venituri datorate bugetului local de catre Dambu Dorina a fost 

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

„abțineri”), la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

12.  HOTARARE cu privire la incheierea unor contracte de inchiriere pentru 

locuinte sociale situate in Orasul Navodari a fost aprobata în unanimitate ( cu 16 

voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la ședință fiind prezenți 

16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

13. HOTARARE cu privire la acordarea de agende, calendare, pixuri , felicitari  si a 

unei mese festive, cu ocazia sarbatorilor de iarna,  catre colaboratori a fost 

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

„abțineri”), la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

14.  HOTARARE cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare aleea T2si str. T2 intre str. T13 

si aleea T2”, localitatea Navodari, jud. Constanta a fost aprobata în unanimitate 

( cu 16 voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la ședință fiind 

prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

15. HOTARARE cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul „ Modernizare trama stradala alee intre 

Bulevardul Mamaia Nord si str. D25”, localitatea Navodari, jud. Constanta a fost 

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

„abțineri”), la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

16.  HOTARARE privind aprobarea finanatarii proiectului si a cheltuielilor legate de 

proiect pentru investitia „ Modernizare aleea T2si str. T2 intre str. T13 si aleea 

T2”, localitatea Navodari, jud. Constanta a fost aprobata în unanimitate ( cu 16 



voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la ședință fiind prezenți 

16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

17. HOTARARE cu privire la aprobarea finantarii proiectului si a cheltuielilor legate 

de proiect pentru investitia „ Modernizare trama stradala alee intre Bulevardul 

Mamaia Nord si str. D25”, localitatea Navodari, jud. Constanta a fost aprobata în 

unanimitate ( cu 16 voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la 

ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

18. HOTARARE cu privire la aprobarea finantarii proiectului si a cheltuielilor legate 

de proiect pentru investitia „ Largire si asfaltare str. Liliacului”, localitatea 

Navodari, jud. Constanta a fost aprobata în unanimitate ( cu 16 voturi „pentru” 

, 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 

19 consilieri în funcție . 

19. HOTARARE cu privire la aprobarea finantarii proiectului si a cheltuielilor legate 

de proiect pentru investitia „ Scarificare, impietruire si asfaltare str. 

Mesteacanului”, localitatea Navodari, jud. Constanta a fost aprobata în 

unanimitate ( cu 16 voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la 

ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

20.HOTARARE cu privire la aprobarea finantarii proiectului si a cheltuielilor legate 

de proiect pentru investitia „ Executie canalizare menajera str. Linistei , localitatea 

Navodari, jud. Constanta a fost aprobata în unanimitate ( cu 16 voturi „pentru” , 0 

voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 

consilieri în funcție . 

21. HOTARARE cu privire la aprobarea finantarii proiectului si a cheltuielilor 

legate de proiect pentru investitia „ Alimentare cu apa str. B1-B2” , localitatea 

Navodari, jud. Constanta a fost aprobata în unanimitate ( cu 16 voturi 

„pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la ședință fiind prezenți 16 

consilieri din 19 consilieri în funcție . 

22. HOTARARE privind acordarea normei de hrana pentru personalul Politiei 

Locale Navodari  a fost aprobata în unanimitate ( cu 16 voturi „pentru” , 0 



voturi  „împotrivă”,  0  „abțineri”), la ședință fiind prezenți 16 consilieri din 

19 consilieri în funcție . 

23. HOTARARE cu privire la finanțarea cheltuielilor neeligibile aferente 

proiectelor cu finanțare externă, necuprinse in bugetul proiectului a fost 

aprobata cu 15 voturi „pentru” , 0 voturi  „împotrivă”,  1  „abțineri”, la 

ședință fiind prezenți 16 consilieri din 19 consilieri în funcție . 

 In cadrul sedintei au fost adoptate 23  de hotarari, de la numarul 252 la 

numarul 274 inclusiv. 

 In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica , minuta se va afisa la sediul si pe site-ul Primariei Orasului Navodari. 

  

 

             PESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR, 

      CONSILIER LOCAL , COMAN ILIE         TIRSOAGA VIORICA 


