
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

HOTĂRÂRE  NR. 271/24.09.2015 
cu privire la modificarea H.C.L. Navodari nr.152/28.07.2011 

 

Consiliul Local al oraşului Năvodari, intrunit in sedinta extraordinara in 

conformitate cu prevederile art. 39 (2) si (3) din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, in 

data de 24.09.2015; 

Avand in vedere: 

- Proiectul de hotarare initiat de viceprimar, Chelaru Florin, expunerea de 

motive a acestuia, raportul compartimentului de resort, avizele comisiilor de 

specialitate; 

- H.C.L. Navodari nr.152/28.07.2011 modificata prin  H.C.L. Navodari 

nr.210/15.09.2011, H.C.L. Navodari nr.257/20.12.2012 si H.C.L. Năvodari 

nr.306/18.12.2014; 

-  actul de dezmembrare autentificat de notar public Săcăleanu Alexandru sub 

nr.2076/16.09.2015; 

In temeiul art.36(2), lit.c, art.36(9), art.45(3) si art.115(1), lit.b din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001, republicata si actualizata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

ART.1.   Modificarea art.10 din H.C.L. Navodari nr.152/28.07.2011, prin care s-a 

aprobat anexa nr.3, prin diminuarea pozitiei 15 din anexa nr.3 cu suprafata de  

15000 mp. 

ART.2. În urma modificărilor dispuse prin H.C.L. Năvodari nr.257/20.12.2012, 

H.C.L. Năvodari nr.306/18.12.2014 și prin prezenta hotărâre, S.C. TABĂRA 

NĂVODARI S.A. deține un drept de folosință asupra terenului în suprafață de 527.869 

mp, înscris în conformitate cu prevederile Legii 7/1996 privind cadastrul si 

publicitatea imobiliară, republicată și actualizată cu modificările si completările 

ulterioare, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3.  Radierea dreptului de folosinta înscris in Cartea Funciara nr.114198 pentru 

terenul in suprafata de 15.000 mp, aferent Trup 11 DL, lot 1. 



ART.4. Compartimentul Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local va comunica 

prezenta hotarare: Institutiei Prefectului-Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice, 

Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, S.C. TABARA NAVODARI S.A. 

Hotararea a fost adoptata cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 17  consilieri din 19 consilieri in functie. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 

CONSILIER LOCAL, MORUZI VASILE 

 

SECRETAR, 

TIRSOAGA VIORICA 

 

 

 

 

 

 

 


