
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTARARE  NR. 209/27.08.2015 
cu privire la aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuinta, a Listei solicitantilor 

care nu au acces la locuinta si a Listei de prioritate pentru acordarea locuintei A.N.L. 

 

Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta ordinara in conformitate cu 

prevederile ar. 39 (1) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in data de 27.08.2015; 

Având în vedere: 

- Proiectul de hotarare initiat de Primar, Matei Nicolae, expunerea de 

motive a acestuia, raportul compartimentului de resort, avizele comisiilor de 

specialitate; 

- Prevederile Legii nr. 152/1998  privind infiintarea Agentiei Nationale 

pentru Locuinte, republicata cu modificarile ulterioare; 

- Prevedrile HG nr. 962/27.09.2001, actualizata, privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Lg. nr. 152/1998; 

- Prevederile Legii 114/1996 privind locuintele, republicata si actualizata, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- HCL Navodari nr. 148/2012 modificata si completata prin HCL 

Navodari nr. 325/2013; HCL Navodari nr. 46/2014; HCL Navodari nr. 80/2014; HCL 

Navodari nr. 123/2014; 

- HCL Navodari nr. 124/29.05.2014 cu privire la aprobarea criteriilor 

cadru pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de locuinte si in 

repartizarea locuintelor pentru tineri, destinate inchirierii, in Orasul Navodari; 

- Protocolul de Predare – Primire nr. 33207/17.07.2015 cu privire la 

preluarea in administrarea Orasului Navodari a obiectivului de investitii – Locuinte 

pentru tineri, destinate inchirierii, amplasate in str. Pescarusului, Zona Sud, bloc SP 2 

cu 32 u.l., D+P+7E, Orasul Navodari; 

- Dispozitia Primarului Orasului Navodari nr. 2821/10.12.2013 modificata 

prin Dispozitiile nr. 7/09.01.2014 si nr. 605/29.06.2015; 

- Procesul – Verbal intocmit de Comisia sociala de analizare a solicitarilor 

de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin ANL;  



In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. 1 lit. b) din 

Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

 

ART. 1.  Aprobarea Listei solicitantilor care au acces la locuinta, pentru 

locuinte destinate inchirierii, construite din fonduri ANL, prin indeplinirea criteriilor 

de acces prevazute la lit. A din anexa nr. 11 la H.G. nr. 962/2001, conform anexei nr. 1 

ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.2.  Aprobarea Listei solicitantilor care nu au acces la locuinta, pentru 

locuinte destinate inchirierii, construite din fonduri ANL, prin neindeplinirea criteriilor 

de acces prevazute la lit. A din anexa nr. 11 la H.G. nr. 962/2001, conform anexei nr. 2 

ce face parte integranta din prezenta hotarare. 

ART.3.  Aprobarea Listei de prioritate pentru acordarea locuintei ANL, 

conform anexei nr. 3 ce face parte integranta din prezenta hotarare.  

ART.4. Compartimentul Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local va 

comunica prezenta hotarare: Institutiei Prefectului-Judetul Constanta, Primarului 

Orasului Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei 

Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Economice, Directiei Juridice, 

Comisiei sociale de analiza a solicitarilor de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, 

construite prin ANL. 

Hotararea a fost adoptata cu 14 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”,  la sedinta fiind prezenti 16 consilieri din 19  consilieri in functie ( doi 

consilieri locali nu au participat la dezbatere si la vot in conformitate cu prevederile 

art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare ). 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN 

 

 

 

SECRETAR, 

   TIRSOAGA VIORICA 

 

 


