
       R O M Â N I A   

      JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 320/09.10.2015 

cu privire la atribuirea în folosință gratuită  către Arhiepiscopia Tomisului   

a terenului in suprafață de 937 mp, situat in Navodari, strada D 13 nr. 18,  

pe care este edificat lăcașul de cult ortodox cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului” 

 
Consiliul Local Năvodari, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 09.10.2015; 

Luând în dezbatere: 

Expunerea de motive a Primarului Orașului Năvodari, proiectul de hotărâre iniţiat de acesta, 

raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate; 

Având în vedere cererea Arhiepiscopiei Tomisului, inregistrata la Primaria Orașului 

Navodari sub nr. 29501/16.0.2015, incheierea de intabulare nr. 97011/24.09.2015, referatul Direcției 

Administrarea Domeniului Public si Privat nr. 43361/06.10.2015, H.C.L. nr. 145/11.06.2015 privind 

actualizarea H.C.L. Năvodari nr. 32/28.02.2011 cu privire la aprobarea inventarului domeniului 

privat al orașului Năvodari, anexa 1, poz. 24; autorizația de construire nr. 113/09.03.2015, procesul 

verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 116/16.07.2015, H.C.L. nr. 191/18.04.2014 cu privire 

la concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 937 mp, contractul de concesiune 

nr. 38812/24.09.2014; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 

In temeiul dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 3, art. 4, art. 5, art. 10, art. 23, art. 36 alin. (2) lit. 

c), art. 36 alin. (6) lit. c), ale art. 45(3), ale art. 115(1) lit.b) si ale art. 124 din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ARTICOLUL 1 – (1) Se aprobă atribuirea în folosință gratuită a terenului în suprafata de  

937 mp, apartinând domeniului privat al orasului Navodari, situat în Năvodari, strada D 13 nr. 18, 

identificat cu nr. cadastral 112087, înscris în Cartea Funciara nr. 112087 / Oraș Navodari, teren 

aferent construcției cu destinația de lăcaș de cult ortodox cu hramul ”Nașterea Maicii Domnului”, 

proprietatea Arhieipiscopiei Tomisului, în favoarea acesteia, conform planului de amplasament și 

delimitare a imobilului vizat de OCPI Constanța sub nr. 97011/07.09.2015, anexă la prezenta 

hotărâre; 

 

 



 

(2) Terenul se atribuie în folosință gratuită pentru funcționarea PAROHIEI ORTODOXE 

”NAȘTEREA MAICII DOMNULUI” NĂVODARI, Protoieria I Constanta, Arhiepiscopia 

Tomisului; 

(3) Dreptul de folosință cu titlu gratuit se constituie pe o durata de 48 ani; 

ARTICOLUL 2 – Este interzisă schimbarea destinației terenului și înstrăinarea construcțiilor 

edificate pe terenul mai sus menționat; 

ARTICOLUL 3 – Dreptul de folosință se retrage în cazul în care beneficiarul acestui drept nu 

respectă prevederile articolului 2 din prezenta hotărâre; 

ARTICOLUL 4 – Se mandatează primarul și/sau viceprimarul Orașului Năvodari să emită 

dispoziție în acest sens;  

ARTICOLUL 5 – Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat va preda terenul către 

Arhiepiscopia Tomisului prin proces verbal; 

ARTICOLUL 6 – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, contractul de concesiune nr. 

38812/24.09.2014, încheiat cu Arhiepiscopia Tomisului, pentru terenul în suprafață de 937 mp, 

identificat cu nr. Cadastral 112087, își încetează aplicabilitatea de comun acord; 

 ARTICOLUL 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, Directiei 

Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Juridice, Arhiepiscopiei Tomisului; 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 

„ABŢINERI”,  la şedinţă fiind prezenţi 17 consilieri din 19 consilieri în funcţie.   

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dl. SURDU MARIAN 

 

 

                                                                                                                         SECRETAR, 

                                                                                                           D-na TÎRȘOAGĂ VIORICA 


