
        R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 
 

HOTĂRÂRE NR. 430/26.11.2015 
 

Cu privire la aprobarea organizării Zilei Naţionale a României, in oraşul Năvodari, 

in data de 1 Decembrie a fiecărui an si a cheltuielilor de organizare suportate din 

bugetul local de venituri si cheltuieli 
 

 
 

Consiliul Local Navodari, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26.11.2015, in 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) si (3) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

Luând in dezbatere: 

 Expunerea de motive a domnului consilier Ion Apostol, proiectul de hotarare initiat de 

catre acesta, raportul compartimentului de specialitate, avizele comisiilor de specialitate; 

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

republicata, cu modificările si completările ulterioare, HCL 2/29.01.2015 privind 

aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli consolidat al Oraşului Năvodari pentru anul 2015; 

In temeiul prevederilor art. 10, art. 36(2) lit. „b” si lit. „d", alin. (4) lit. „a”, alin. 

(6), lit „a” pct. 2, precum si ale art. 45, art. 49, art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

 

 HOTĂRĂŞTE: 
 

 

 ARTICOLUL 1 – Se aproba organizarea in data de 1 Decembrie a fiecărui an a 

„Zilei Naţionale a României” in oraşul Năvodari; 

ARTICOLUL 2 – In ziua mai sus menţionata vor fi organizate diverse 

manifestări cultural artistice,vor avea loc depuneri de coroane, omagierea veteranilor, 

defilare si hora unirii; 

ARTICOLUL 3 – Vor fi împărţite navodarenilor prezenţi la eveniment 

aproximativ 2000 porţii de fasole cu ciolan si vin fiert; 

 ARTICOLUL 4 – Cheltuielile necesare organizării acestui eveniment vor fi 

suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli pe fiecare an in curs; 

ARTICOLUL 5 – Compartimentul Autoritate Tutelară-Relaţia cu Consiliul Local, va 

comunica aceasta hotarare: Institutiei Prefectului – Judetul Constanta, Primarului Orasului 

Navodari, Viceprimarului Orasului Navodari, Cabinet Primar, Directiei Economice. 

 

Hotararea a fost adoptata cu 16 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 16 consilieri din 19 consilieri in functie. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dl. SURDU MARIAN 
 

                                                                                                                     SECRETAR, 

                                                                                           D-na TÎRŞOAGĂ VIORICA 
 


