
ROMANIA 

JUDETUL CONSTANTA 

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 316/24.09.2015 

Cu privire la aprobarea studiului de prefezabilitate pentru realizare parcare in parteneriat public-

privat, zona Beach Land Oraşul Năvodari 

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 Consilier Local , Apostol Ion; 

 - prevederile Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.215/18.08.2015 privind 

aprobarea elaborării studiului de prefezabilitate penru realizare parcare în parteneriat public-

privat, oraş Năvodari, 

 - Studiul de prefezabilitate elaborat de societatea S.C. RECON&DOJE S.R.L. , 

intocmit de Arhitect Andreea Prunache –Marin in luna octombrie 2014, inregistrat la 

Primaria orasului Navodari cu nr.43403/07.11.2014, 

          - prevederile Legii nr. 213/1998 art. 4 privind proprietate publica si regimul juridic al 

acestuia, ale dispozitiilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 -  prevederile H.G nr. 28/2008 privind aprobarea documentatilor; 

          - reglementarile cuprinse in legea nr. 178/2010 privind parteneriatul public-privat; 

   În temeiul art. 36 alin. 2  , art. 36 alin. 7   şi art. 45 alin. 3 si art.115 alin.1 lit.b) din 

Legea 215/2001 privind administratia publică locală, republicată cu modificarile si 

completările ulterioare; 

HOTARASTE: 
 

Articolul 1-  Aprobarea  studiului de prefazabilitate pentru realizare parcare in parteneriat 

public-privat, zona Beach-Land in oraşul Năvodari, judetul Constanţa. 

Articolul 2- Terenul studiat aparţine domeniului privat al oraşului Năvodari, este identificat 

cu numărul cadastral 109883 şi este inscris in Cartea Funciară nr.109883/Oraş Năvodari. 

Articolul 3- Compartimentul Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local, va comunica  

hotărârea ce va fi adoptată: Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanta, Primarului Oraşului 

Năvodari, Viceprimarului Oraşului Năvodari, Cabinet Primar, Direcţiei Economice, 

Directiei Juridice-Contencios-Administraţie Publică , Arhitect Sef; 

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 

 
 



 

 

 

 
 


