
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI  

 

HOTARARE NR. 211/27.08.2015 
cu privire la preluarea in administrarea Orasului Navodari a obiectivului de investitii – 

Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, amplasate in Strada Pescarusului, Zona Sud, 

bloc SP 2 cu 32 u.l., D+P+7E, Orasul Navodari, conform Protocolului de 

Predare - Primire nr. 33207/17.07.2015 

 

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. 152/15.07.1998 privind infiintarea Agentiei Nationale 

pentru Locuinte, actualizata, republicata; 

   -   H.G. nr. 962/27.09.2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei 

Nationale pentru Locuinte, actualizata; 

   -  Legea nr. 114/1996 privind locuintele, republicata si actualizata, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

      -   HCL Navodari nr. 148/31.05.2012 cu privire la solutionarea cererilot de locuinte 

pentru tineri, in regim de inchiriere, prin A.N.L., aprobarea criteriilor – cadru privind 

stabilirea ordinii de prioritate si repartizare a acestora, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

      -     Procesul – verbal de receptive la terminarea lucrarilor nr. 47622/18.12.2014; 

      -  Protocolul de predare-primire – Locuinte pentru tineri, destinate inchirierii – 

amplasament: Str. Pescarusului, Zona Sud, bloc SP2 cu 32 u.l., D+P+7E, Orasul 

Navodari, Judetul Constanta, inregistrat la Primaria Oras Navodari sub nr. 

33207/17.07.2015; 

            In temeiul art. 36 (2), lit.”c”, art.36 (9), art.45(3) si art.115(1) lit.”b”  din Legea 

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

completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 



 

           ART.1. Preluarea de la Agentia Nationala pentru Locuinte, in administrarea 

orasului Navodari, a obiectivului de investitii situat in Navodari, strada Pescarusului, 

bl. SP 2, cu 32 u.l., D+P+7E, judetul Constanta, in suprafata construita desfasurata de 

3.177,28 mp, obiectiv de investitie aflat in proprietatea privata a statului, in baza 

Protocolului de predare – primire nr. 33207/17.07.2015 si a autorizatiilor de construire 

nr. 26/22.02.2010, prelungita la data de 17.05.2013 cu valabilitate pana la data de 

03.02.2014 si nr. 118/24.03.2014.   

          ART.2. Obiectivul de investitie bl. SP 2, D+P+7E situat in orasul Navodari, 

strada Pescarusului,  este compus din 32 u.l., distribuite astfel: 4 unitati cu o camera, 

16 unitati cu 2 camere si 12 unitati cu 3 camere, conform a autorizatiei de construire 

nr. 26/22.02.2010, prelungita la data de 17.05.2013 cu valabilitate pana la data de 

03.02.2014 si nr. 118/24.03.2014.   

         ART.3. Compartimentul Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local va 

comunica prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului Judeţului Constanta, Primarului 

Oraşului Năvodari, Viceprimarului Orasului Năvodari, Direcţiei Economice, Directiei 

Administrarea Domeniului Public si Privat, D.J.-A.P.L.-Asistenta Sociala si Protecţia 

Copilului. 

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 

 

 

 

 

SECRETAR, 

   TIRSOAGA VIORICA 

 

 

 


