
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 223/27.08.2015 
cu privire la atribuirea în folosinţă gratuită a unor terenuri destinate construirii de locuinţe 

proprietate personală în conformitate cu prevederile Legii 15/2003 

 

 

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; 

- Prevederile Legii nr. 15/2003 republicata cu modificările si completările 

ulterioare, H.G. nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 

unei locuinţe proprietate personala; 

- H.C.L. Năvodari nr. 145/11.06.2015 privind actualizarea H.C.L. Năvodari 

nr.32/28.02.2011 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului privat al Oraşului Năvodari,; 

In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.c), art.36, alin.(9), art.45, alin(3) 

şi art.l15, alin.(l), lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, 

republicata şi actualizată, cu modificările si completările ulterioare; 

HOTARASTE: 

ART. 1(1) Atribuirea in folosinţa gratuita pe durata existentei locuinţei a loturilor de 

teren menţionate in anexa nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

(2) Atribuirea in folosinţa gratuita, pe durata existentei locuinţei, pentru construire de 

locuinţe in temeiul Legii nr.15/2003, republicata, cu modificările si completările 

ulterioare, persoanelor/familiilor menţionate in anexa nr.2, parte integrantă din 

prezenta hotărâre;  



ART. 2. Construirea locuinţelor se face in conformitate cu documentaţiile de urbanism 

aprobate pentru zona respectivă. Studiul geotehnic si avizele aferente documentaţiei de 

autorizare, vor fi suportate din bugetul Oraşului Năvodari. 

ART. 3. Mandatarea Primarului Oraşului Năvodari sa repartizeze loturile de teren 

menţionate la articolul 1, emiţând in acest sens dispoziţie; 

ART.4(1) - Beneficiarul terenului pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală este obligat să înceapă construcţia locuinţei în termen de un an de la data 

atribuirii terenului, respectiv de la data punerii în posesie, şi să o realizeze cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 

construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) In cazul in care Primăria Oraşului Năvodari impune realizarea unui anumit tip de 

proiect, cheltuielile cu întocmirea acestuia vor fi suportate din Bugetul local de 

venituri si cheltuieli; 

(3) In  cazul nerespectării condiţiilor prevăzute la alin.(l), prin hotărâre a consiliului 

local i se retrage beneficiarului dreptul de folosinţă asupra terenului atribuit, conform 

art.6, alin.(2) din Legea nr.15/2003. 

(4) Dreptul de folosinţa se retrage si in cazul in care beneficiarul acestui drept 

înstrăinează locuinţa construita. In acest caz, asupra terenului se instituie un drept de 

superficie cu titlu oneros în favoarea noului proprietar al construcţiei, conform art. 

693-702 Cod Civil. 

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 



 

 

 

 

Anexa 1  la HCL nr. 223/27.08.2015 

 

 
 

N.crt. Identificarea terenului în zona Suprafaţa 

1. Năvodari, Peninsula, zona Calypso, lot 13 380,00 mp 

2. Năvodari, strada Corbului, lot 2 318,00 mp 
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