
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 219/27.08.2015 
Cu privire la repartizarea unor locuinţe sociale 

 

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; 

- solicitarile nr. 36451/14.08.2015 a numitei Barbu Marioara Cristina, nr. 

12716/07.02.2013 a numitei Calin Nicoleta, nr. 35343/22.08,2014 a numitei 

Vidrascu Elena. nr. 35599/07.08.2015 a numitei Jipa Mihaela si nr. 

25315/28.00.2012 a numitei Amet Mavisa la Primăria Năvodari pentru 

repartizarea unei locuinte sociale; 

- art.  43,44, 45, 46, 47, 48,49 SI 50 din Legea  nr. 114/1990 republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

- HCL Năvodari nr. 116/15.04.2009 cu privire la stabilirea criteriilor si 

punctajelor in baza cărora se vor repartiza locuinţele sociale; 

-  HCL Năvodari nr. 131/26.05.2009 şi HCL Năvodari nr. 132/26.05.2009; 

- anchetele sociale nr. 3453/14.01.2015, nr. 3429/15.12.2014, nr. 214/21.01.2015 

si nr. 1708/07.07.2014: 

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

socială, sportiva şi de aarement nr. 36933/19.08.2015; 

In temeiul prevederilor art. 36 (2) lit. „c”,  alin. (6) lit. „a" pct. 17, art. 45 alin. (3) 

si art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 

republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

 

ART.1. Se aprobă repartizarea locuinţelor sociale, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotarare; 



ART. 2. Se aprobă încheierea contractelor de închiriere pentru o perioadă de  5 ani; 

ART. 3. Se imputerniceşte Primarul orasului  Năvodari pentru emiterea Dispoziţiilor 

de repartizare; 

ART. 4. Locuinţele sociale din prezenta hotărâre fac parte din domeniul public al 

Oraşului Năvodari, regasindu-se la pozitiile 74 si 75 din Anexa la HG 903/2012; 

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, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


