
ROMÂNIA  

JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 218/27.08.2015 
cu privire la încheierea unor contracte de închiriere pentru locuinţe sociale 

situate în Oraşul Năvodari 

 

 

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 consilier local Apostol Ion, expunerea de 

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

specialitate; 

-      solicitările înregistrate la Primăria Oraşului Năvodari; 

-    HCL Năvodari nr. 87/28.05.2010 cu privire la repartizarea unor locuinţe 

sociale; 

-    HCL Năvodari nr. 286/29.12.2009 cu privire la aprobarea chiriei pentru 

locuinţele sociale; 

-    procesul verbal al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 

socială, sportiva şi de agrement nr. 36932/06.08.2015; 

-   Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicata cu modificările si 

completările ulterioare; ale HG nr. 1275/2000 actualizata privind aprobarea Normelor 

Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinţei; 

-     Codul Fiscal (Legea nr. 571/2003)  

In temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), art. 36 alin. (5), lit. b), art. 36 alin. (6) lit. a) 

pct. 17, art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

HOTARASTE: 

ART. 1. Incheierea unor contracte de inchiriere pentru spatiile cu destinaţia de 

locuinţe sociale situate in Oraşul Năvodari, strada Cabanei - Cămin Nou si strada 

Sanatatii nr. 2 - Cămin Liceu ' Lazar Edeleanu’, judeţul Constanţa, pentru o perioadă 



de 2 (doi) ani: conform anexei nr. 1 la prezenta  hotărâre, ce face parte integranta din 

aceasta, cu indeplinirea cumulativa a următoarelor obligaţii: 

a) la momentul încheierii contractului de închiriere, beneficiarul de locuinţa sociala nu 

înregistrează debite la bugetul local de venituri si cheltuieli al oraşului Năvodari; 

b) beneficiarul de locuinţa sociala sa nu aiba in mod repetat un comportament care sa 

tulbure liniştea colocatarilor. 

ART. 2. Contractul de închiriere poate fi reziliat fara notificare prealabila in cazul in 

care chiriaşul nu a achitat chiria si contravaloarea utilităţilor pentru cel mult trei luni 

consecutive. 

ART. 3. Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de către Direcţia Administrarea 

Domeniului Public şi Privat. 

ART. 4. 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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


