
R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

HOTĂRÂRE NR. 438/26.11.2015 

cu privire la aprobarea listelor de repartizare a locuinţelor pentru tineri in regim 

de inchiriere construite prin ANL 

 

 

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 Apostol Ion, proiectul de hotarare initiat de 

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

Având in vedere prevederile: 

- Legii nr. 152/1998  privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, 

republicata cu modificările ulterioare;  

- HG nr. 962/27.09.2001, actualizata, privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

punerea in aplicare a prevederilor Lg. nr. 152/1998; 

- Legii 114/1996 privind locuinţele, republicata si actualizata, cu modificările si 

completările ulterioare; 

- HCL Năvodari nr. 148/2012 modificata si completata prin HCL Năvodari nr. 

325/2013; HCL Năvodari nr. 46/2014; HCL Năvodari nr. 80/2014; HCL Năvodari nr. 

123/2014; 

- HCL Năvodari nr. 124/29.05.2014 cu privire la aprobarea criteriilor cadru pentru 

stabilirea ordinii de prioritate in soluţionarea cererilor de locuinţe si in repartizarea 

locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, in Oraşul Năvodari; 

- HCL Năvodari nr. 211/27.08.2015 cu privire la preluarea in administrarea Oraşului 

Năvodari a obiectivului de investiţii - Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, 

amplasate in str. Pescăruşului, Zona Sud, bloc SP2 cu 32 u.l., D+P+7E, Oraşul Năvodari, 

conform Protocolului de Predare - Primire nr. 33207/17.07.2015; 

- Dispoziţia nr. 2821/10.12.2013 modificata prin Dispoziţia nr. 7/09.01.2014 si nr. 

605/29.06.2015 a Primarului Oraşului Năvodari; 

- HCL nr. 209/27.08.2015 cu privire la aprobarea Listei solicitanţilor care au acces la 

locuinţa, a Listei solicitanţilor care nu au acces la locuinţa si a Listei de prioritate pentru 

acordarea locuinţei A.N.L.; 



- Procesele verbale întocmite de Comisia sociala de analizare a solicitărilor de locuinţe 

pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL, înregistrate cu nr. 

48848/16.11.2015 si nr. 49474/19.11.2015; 

 In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) si art. 115 alin. 1 lit. b) 

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

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ARTICOLUL 1 – Se aproba lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri in regim de 

închiriere construite prin ANL - apartamente cu 3 (trei) camere, conform anexei nr. 1 ce face 

parte integranta din prezenta hotărâre; 

ARTICOLUL 2 – Se aproba lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri in regim de 

închiriere construite prin ANL - apartamente cu 2 (doua) camere, conform anexei nr. 2 ce face 

parte integranta din prezenta hotărâre; 

ARTICOLUL 3 – Se aproba Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri in regim de 

închiriere construite prin ANL - apartamente cu 1( una) camera, conform anexei nr. 3 ce face 

parte integranta din prezenta hotărâre; 

ARTICOLUL 4 – Listele de repartizare vor fi făcute publice prin afişarea la sediul 

Primăriei Oraşului Năvodari; 

ARTICOLUL 5 – Contestaţiile la listele de repartizare aprobate prin prezenta hotărâre, 

se vor adresa primarului, in termen de 7 zile de la afişarea listelor, conform prevederilor art. 

15 alin 4 si 7 din HG 962/2001; 

ARTICOLUL 6 – 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, Directiei 

Juridice, Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Comisiei sociale de analiza a 

solicitărilor de locuinţe pentru tineri, destinate inchiriereii, construite prin ANL; 

 

 

 Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „ÎMPOTRIVĂ”, 0 

„ABŢINERI”,  la şedinţă fiind prezenţi 16 consilieri din 19 consilieri în funcţie. Un consilier 

local, prezent la şedinţă, nu a participat la dezbaterea şi adoptarea hotărârii în conformitate 

cu art. 46 (1) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Dl. SURDU MARIAN                                                                    

                                                                                                                     SECRETAR, 

                                                                                                       D-na TÎRŞOAGĂ VIORICA 

 



 


