
JUDEȚUL CONSTANȚA  

ORAȘ NĂVODARI 

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 312/24.09.2015 
privind aprobarea  studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici  

pentru proiectul  ,,Recovery of the past and investment in the future using the 

cultural heritage of Silistra District-Constanta County cross border area”  

 

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 Primar, Matei Nicolae 

Tinand cont de prevederile art. 40 din Legea nr.273/2006 privind finantele 

publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

Luand în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind 

aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente 

investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții,  

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. b), art.45 alin. (2) si art.115 

alin.(1) lit.b) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

HOTARASTE: 
 

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectul ,,Recovery of the past and 

investment in the future using the cultural heritage of Silistra District-Constanta 

County cross border area”. 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului de la art.1. conform 

studiului de fezabilitate astfel cum sunt prevazuti in anexa nr. 1, astfel: ,,Recovery 

of the past and investment in the future using the cultural heritage of Silistra 

District-Constanta County cross border area”. 

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, Serviciului Achizitii Publice-Management Programe. 

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 

 

 



 

 
 


