
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 220/27.08.2015 
cu privire la închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri pentru amplasare construcţii 

provizorii cu destinaţie activitate de presa 

 

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 art. 123 alin. (1), (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicată  cu modificările şi completările ulterioare; prevederile Legii 

213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, precum 

prevederile Titlului IX, Capitolul V Cod Civil; 

In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. „c" şi alin.(5), lit."a", art.45, alin.(3) 

si art.l15(1) lit."b" din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTARASTE: 

ART.1. Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri situate în Năvodari, 

identificate în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta  hotărâre, pentru 

amplasare construcţii provizorii cu destinaţie activitate de presă. 

ART.2. Terenurile menţionate în anexa nr.1 fac parte din domeniul public al Oraşului 

Năvodari, regasindu-se la poziţiile nr.560, nr.562, nr.584 şi nr.585 din Anexa la H.G. 

nr.903/2012 pentru modificarea anexei nr.10 la H.G. nr.904 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 

comunelor din judeţul Constanţa.  

ART.3 (1) Insuşirea rapoartelor de evaluare ale terenurilor înscrise în anexa nr.1, 

rapoarte întocmite de S.C. GECO M.E.C. 2003 S.R.L. 



(2) Comisia de licitaţie se va stabili prin dispoziţia Primarului Oraşului Năvodari. 

(3) Aprobarea garanţiei de participare la licitaţie în cuantum de 500 lei, taxa de 

participare la licitaţie în cuantum de 400 lei şi documentaţia de participare la licitaţie 

în cuantum de 100 lei. 

(4) Aprobarea Caietului de sarcini (Anexa nr.2) si a Instrucţiunilor pentru organizarea 

şi desfăşurarea licitaţiei publice deschise (Anexa nr.3) pentru concesionarea terenurilor 

menţionate la articolul 1. 

ART. 4. Aprobarea modelului de contract de închiriere, conform anexei nr.4 la 

prezenta hotărâre. 

ART.5. Terenurile înscrise în anexa nr.1 se inchiriaza pe o perioada de 5 (cinci) ani; 

ART.6. Contractele de închiriere vor fi încheiate în termen de 30 zile de la data 

adjudecării.  

ART.7. Hotărârea va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Administrarea Domeniului 

Public şi Privat din cadrul Primăriei Oraşului Năvodari; 

ART.8.  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 

 

 

 



 

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 220/27.08.2015 

 

 

LISTĂ LOTURI 

 

   Preţul de Pasul de 

Nr. Locaţie Suprafaţă pornire al licitare 

crt.  (mp) licitaţiei (Iei/lună) (lei/lună) 

1 Strada Frunzelor intersecţie cu strada Rândunelelor 14,00 114,00 2,28 

2 Strada Albinelor intersecţie cu strada Liliacului 6,00 50,00 1,00 

3 Strada Constanţei, zona biserica "Buna Vestire" 6,00 50,00 1,00 

4 Strada Mării intersecţie cu strada Dobrogei 6,00 50,00 1.00 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


