
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANTA  

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

HOTĂRÂRE nr. 222/27.08.2015 
cu privire la repartizarea unor locuinţe situate in Năvodari, str. Marii, la mansarda 

blocului Legmas 

 

 

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 depuse la Primăria Oraşului Năvodari pentru obţinerea unei locuinţe, 

anchetele sociale întocmite de Direcţia Juridica - Administraţie Publica Asistenta 

Sociala Protecţia Copilului din cadrul Primăriei Oraşului Năvodari, propunerea 

Comisiei pentru invatamant, sănătate, cultura, protecţie sociala, sportiva si de 

agrement din cadrul Consiliului Local Năvodari consemnata in procesul verbal nr. 

36931/19.08.2015; 

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

ulterioare, cu HCL Năvodari nr. 145/11.06.2015, HCL Năvodari nr. 179/23.07.2015 cu 

privire la stabilirea destinaţiei apartamentelor aflate la mansarda blocului LEGMAS, 

situate in Năvodari, str. Marii; 

In temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), ale art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 17, art. 

45 alin. (3) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

HOTARASTE: 

ART.1. Repartizarea unui număr de 5(cinci) locuinţe convenabile situate la mansarda 

blocului Legmas, strada Marii, oraş Năvodari, judeţul Constanta, conform anexei nr. 1 

ce face parte integranta din prezenta hotărâre. 

ART.2 Incheierea contractelor de închiriere pentru locuinţele convenabile pentru o 

perioada de 5 (cinci) ani cu posibilitatea de prelungire, cu aprobarea Consiliului Local 

Năvodari. 



ART.3.  Imputernicirea Primarului Oraşului Năvodari pentru emiterea Dispoziţiei de 

repartizare. 

ART.4. Prezenta hotarare va fi dusa la îndeplinire de Direcţia Administrarea 

Domeniului Public si Privat. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


