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R O M Â N I A 

JUDEŢUL  CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

 

MINUTA 

şedinţei Consiliului Local Năvodari  din data de 17.01.2014 

 

 

            Şedinţa extraordinară a Consiliului Local  Năvodari, din data de 17.01.2014, a avut loc 

la ora 15,00, în sala de şedinţe (Sediul Primăriei Oraşului Năvodari). 

           Convocarea Consiliului Local Năvodari s-a făcut Dispoziţia nr. 12/14.01.2014 şi 

Convocatorul nr. 39766/14.01.2014 în conformitate cu prevederile art. 39 alin.(2) şi (3) din 

Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

            La lucrările şedinţei participă dl. Viceprimar Chelaru Florin, doamna Tîrşoagă Viorica, 

Secretarul Oraşului Năvodari, funcţionari publici, reprezentanţi mass-media. Sunt prezenţi  15 

consilieri locali, din 18 consilieri în funcţie. Consilierii locali Dumitrescu Daniel, Stan Liviu 

Marian si Tucan Valentin Emanuel sunt învoiţi.  

            În cadrul şedinţei s-a aprobat procesul verbal al şedinţei din data de 19.12.2013. 

             Ordinea de zi a şedinţei, cuprinzând 5 proiecte de hotărâre, a fost aprobată în 

unanimitate.  

  

ÎN CADRUL ŞEDINŢEI 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 în unanimitate ( cu 15 voturi „pentru” , 

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

funcţie.      

2. HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentul bugetului local înregistrat la 31 decembrie 2013 

pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2014 şi acoperirea definitivă a 
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deficitului înregistrat în anul 2013 a fost aprobat în unanimitate ( cu 15 voturi „pentru” , 0 

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

funcţie.      

3. HOTĂRÂRE privind modificarea HCL Năvodari nr. 241/26.11.2012 cu privire la 

înfiinţarea echipei de ecarisaj şi aprobarea Regulamentului de desfăşurare a activităţii de 

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

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

4. HOTĂRÂRE cu privire la modificarea H.C.L. nr. 290/21.11.2013 a fost aprobat în 

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

prezenţi 15 consilieri din 18 consilieri în funcţie. 

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea investiţiilor propuse a fi realizate prin POS Mediu 2014 - 

2020 şi a alocării din bugetul local a valorii cofinanţării asistenţei pentru elaborarea aplicaţiei 

de finanţare a investiţiilor a fost aprobat în unanimitate ( cu 15 voturi „pentru” , 0 voturi 

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

                  În cadrul şedinţei au fost adoptate un număr de 5 hotărâri,  respectiv H.C.L. de la 

nr. 1 la nr. 5.  

                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 
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