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HOTĂRÂRE nr. 313/24.09.2015 
privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect 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; 

- HCL nr. 2/2015 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

consolidat al orasului Navodari pentru anul 2015, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

             În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit „b”, alin. (4), lit d) şi art.115, 

alin. (1), lit. „b”  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată; 
 

HOTARASTE: 

ART.1 Aprobarea proiectului ”Recovery of the past and investment in the future 

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

în vederea finanţării acestuia în cadrul PROGRAMUL DE COOPERARE 

TRANSFRONTALIERA ROMANIA-BULGARIA 2014-2020, Axa Prioritara 2: 

O regiune verde , OS 2.1: Îmbunătățirea protecției şi utilizării durabile a resurselor 

şi patrimoniului natural şi a patrimoniului cultural. 

ART.2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Recovery of the past and 

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

County cross border area”, în cuantum de  25 752 000 lei (inclusiv TVA).  

ART.3. - Se aprobă contributia solicitantului UAT ORAŞUL NĂVODARI în 

proiect în cuantum de  2  % din valoarea eligibilă a proiectului la care se adaugă 

totalitatea cheltuielilor neeligibile reprezentând cofinantarea proiectului 



,,Recovery of the past and investment in the future using the cultural heritage of 

Silistra District-Constanta County cross border area”.  

 

ART. 4.- Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 

instrumente structurale.  

 

ART. 5. Se aprobă încheierea unui parteneriat între UAT Orașul Năvodari și UAT 

Orașul Silistra (Bulgaria) în vederea depunerii cererii de finanțare și înscrisurilor 

necesare obținerii finanțării.  

 

ART.6. Se imputerniceşte Primarul Oraşului Năvodari și/sau Viceprimarul 

Orașului Năvodari să semneze toate actele necesare pentru depunerea cererii de 

finanţare, contractul de finanţare şi toate înscrisurile necesare pentru 

implementarea proiectului.  

 

ART. 7. 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 

 

 

 

 

 

 

 


