
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 

CONSILIUL LOCAL NĂVODARI 

 

HOTARARE NR. 444/07.12.2015 

privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Construire 

Centru de Afaceri” cod SMIS 32294 și aprobarea cheltuielilor necesare 

finalizării acestuia 

 

 Consiliul Local Navodari, intrunit in sedinta de indata in conformitate cu prevederile art. 

39 (4) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile 

si completarile ulterioare, in data de 07.12.2015; 

Având în vedere: 

-   Proiectul de hotarare initiat de consilierii locali Chelaru Florin, Apostol Ion, Boasca 

Bogdan George, Cheizis Liliana, Coman Ilie, Draghici Florin, Mara Liliana, Moruzi Vasile, 

Pindici Radu, Popa Luana, Popescu Cristian Stefan, Surdu Marian, Tudor Nicolae, Zidaru 

Gheorghe Ciprian; 

-  Raportul nr. 51040/04.12.2015 al Serviciului de Achiziţii Publice şi Management Programe; 

-   Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr.239/25.11.2010 privind aprobarea participarii 

orasului Navodari cu proiectul "Construire Centru de Afaceri", judetul Constanta si a 

cheltuielilor legate de implementarea acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 

2007-2013 si a Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr.30/24.02.2012 privind aprobarea 

modificarii HCL nr.239/25.11.2010   ; 

-   Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr.267/24.09.2015 privind aprobarea contractarii 

unui imprumut in valoare de maximum 65.142.437 lei in conformitate cu prevederile O.U.G. 

nr. 2/2015 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si alte masuri;  

-     H.G. nr.678/19.08.2015 privind încheierea programelor operaţionale finanţate în perioada 

2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul 

de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit; 

-    Instructiunea AMPOR nr. 143/12.11.2015 privind modificarea si completarea Instructiunii 

AMPOR nr. 134 in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013; 

-     Prevederile contractului de finanțare nr. 3414/10.09.2012 privind proiectul  

 “ Construire Centru de Afaceri ”, cod SMIS 32294; 

- Prevederile art.41 alin (1) și (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu 

modificările și completările ulterioare, care precizează că: “(1) Ordonatorii principali de 

credite ai bugetelor locale întocmesc anual programul de investiții publice pe clasificația 

funcțională. (2) Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate 



informații financiare și nefinanciare. Totodată potrivit prevederilor alin.(2) al art.49 din legea 

mai sus amintită.”(2) Ordonatorii principali de credite sunt responsabili de utilizarea eficientă 

a fondurilor alocate investițiilor, precum și de realizarea obiectivelor de investiții incluse în 

programele de investiții.” 

- Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru eliberarea 

actelor normative, actualizata; 

În temeiul art.36 alin.(2) , alin.(4) şi art.115 alin.(1) lit.b din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

ARTICOLUL 1- Aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului 

“Construire Centru de Afaceri” cod SMIS 32294, Axa prioritară 4 ” Sprijinirea dezvoltării 

mediului de afaceri regional şi local”, domeniul major de intervenţie 4.1.” Dezvoltarea 

durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală,” cu atingerea 

obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați. 

ARTICOLUL 2- Introducerea în  lista de investiții pe anul 2016 a  proiectului “Construire 

Centru de Afaceri” cod SMIS 32294, contract de finanțare nr. 3414/10.09.2012. 

ARTICOLUL 3- Aprobarea valorii estimate a sumelor necesare finalizării proiectului în 

termenul menționat la art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din 

surse proprii). Această valoare estimată este de 12.190.799,66 lei inclusiv TVA și va fi 

introdusă în bugetul local al oraşului Năvodari pe anul 2016. 

ARTICOLUL 4- Aprobarea introducerii in lista de investitii pentru anul 2016 a obiectivului 

construire Centru de Afaceri cu suma estimata de 12.190.799,66 lei inclusiv TVA. 

ARTICOLUL 5- Se împuternicește primarul si/sau viceprimarul oraşului Năvodari, să 

semneze toate actele necesare pentru Actul Aditional nr.3 la contractul de finanţare 

nr.3414/10.09.2012 în numele oraşului Năvodari.  

ARTICOLUL 6- Compartimentul Autoritate Tutelara-Relatia cu Consiliul Local, va 

comunica prezenta hotarare: Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanta, Primarului Oraşului 

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

Juridice Administraţie Publică Locală Asistenţă Socială Protecţia Copilului, Serviciului 

Achiziţii 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, SURDU MARIAN 

 

CONTRASEMNEAZA, 

SECRETAR,TIRSOAGA VIORICA 



 

 


