
ROMANIA 

JUDETUL  CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 284/24.09.2015 
cu privire la modificarea HCL nr. 92/ 30.03.2015 

 

 

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;  

- art. 61, alin.1, art. 63, alin.1, lit.”d” si art. 63 alin.5, lit.“a” din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 

- O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2003 

privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare; 

 - Legea nr.53/2003- Codul Muncii,cu modificarile si completarile ulterioare, 

Legea 69/2000; 

- HCL92/2015 privind Regulamentul de Organizare si Functionare al Clubului 

Sportiv Navodari;  

- HG 884/2001, Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru 

eleborarea actelor normative; 

În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2 lit.a), alin.3 lit.b) si art. 45 alin.1, art. 115 

alin. (1) lit. b) din Legea Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, 

republicata cu modificările şi completările ulterioare,  

HOTARASTE: 

Art.1 Aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Clubului Sportiv 

Navodari,  conform Anexelor Nr.1  si Nr. 2 parte integranta din prezenta hotarare; 



Art.2   Aprobarea completarii Regulamentului de Organizare si Functionare al 

Clubului Sportiv Navodari, aprobat prin HCL 92/2015, prevazut in Anexa 3 ce face 

parte integranta din prezenta hotarare; 

ART.3. 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, Clubului Sportiv Navodari. 

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 

 

 

 

 


