
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 224/27.08.2015 

Privind aprobarea efectuării unui sondaj de opinie de către o firma specializata in rândul 

cetăţenilor oraşului Năvodari pentru cercetare sociologica. 

 

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; 

- Strategia de dezvoltare a Oraşului Năvodari aprobata prin HCL nr. 

199/24.08.2009.  

- dispoziţiile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia 

publica, a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 

public; 

- dispoziţiile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale , cu modificările si 

completările ulterioare; 

- Legea nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 

In temeiul prevederilor  art.63, alin. 1, alin 2, lit."b", art.45 si art. 115 alin. 1 lit. (b), 

din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

HOTARASTE: 

ART. 1.  Efectuarea de către o firma specializata a unui sondaj de opinie in rândul 

cetăţenilor Oraşului Năvodari, pentru cercetarea sociologica constând in: 

- Evaluarea serviciilor primăriei; 

- Direcţii de dezvoltare a comunităţii locale; 

- Problemele cu care se confrunta cetăţenii;  

- Servicii publice educative, politice,sociale etc; 



 

- Investiţii la nivelul Primăriei/ Consiliului Local; 

- Dezvoltarea turismului in zona. 

ART. 2. Cheltuielile necesare efectuării studiului de opinii vor fi suportate din bugetul 

local de venituri si cheltuieli pe anul 2015. 

ART. 3.   Compartimentul Autoritate Tutelara, Relaţia cu Consiliul Local va comunica 

prezenta hotărâre: Instituţiei Prefectului Judeţului Constanta, Primarului Oraşului 

Năvodari, Cabinet Primar, Viceprimarului Orasului Năvodari, Direcţiei Economice. 

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 


