
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 210/27.08.2015 
privind transmiterea în folosinţă gratuită către A.N.L. a unui teren în vederea construirii de 

locuinţe prin credit ipotecar 

 

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; 

- Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Locuinţe, republicată şi 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Art.2, alin.(l) şi (1¹) din H.G. 962/2001 de aprobare a Normelor de aplicare a Legii 

152/1998; 

- Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată şi actualizată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi 

actualizată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- adresa Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe nr.34283/28.07.2015, Referatul Direcţiei 

Administrarea Domeniului Public şi Privat nr.36727/18.08.2015; 

In temeiul prevederilor art.36, a!in.(2), lit."c", art.45(3), art.115, alin.(l), lit.„b" şi ale 

art.124 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare; 

HOTARASTE: 

ART.1. Aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a unui teren intravilan în suprafaţă de 

5821 mp, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, în vederea construirii, prin credit ipotecar, 

de locuinţe proprietate privată în imobile colective, pe toată durata executării lucrărilor de 

construire a locuinţelor. 

ART.2 (1) Imobilul teren este situat în oraşul Năvodari, strada D 14, judeţul Constanţa şi se 

identifică în planul ce constituie anexă la prezenta hotărâre. 

(2) Terenul aparţine domeniului privat al Oraşului Năvodari, este identificat cu număr 

cadastral 112515 şi este înscris în Cartea Funciară nr.l12515 / Oraş Năvodari. 



 ART.3.(1)Transmiterea în folosinţă gratuită se face pe bază de contract încheiat între Agenţia 

Naţională pentru Locuinţe şi Oraşul Năvodari. 

(2) Imputernicirea Primarului şi/sau Viceprimarului Oraşului Năvodari să semneze contractul. 

ART.4. Aprobarea suportării din bugetul local al Oraşului Năvodari a contravalorii costurilor 

determinate de asigurarea utilităţilor aferente locuinţelor. 

ART.5. Compartimentul Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local va comunica prezenta 

hotărâre: Instituţiei Prefectului Judeţului Constanta, Primarului Oraşului Năvodari, 

Viceprimarului Orasului Năvodari, Direcţiei Economice, D.J.-A.P.L.-Asistenta Sociala si 

Protecţia Copilului, Arhitect Sef, Agentiei Nationale pentru Locuinte. 

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

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

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN 
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