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CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 

 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 137/08.03.2016 

cu privire la modificarea H.C.L. Năvodari nr. 179/23.07.2015 

 
 

 

Consiliul Local Navodari, întrunit în şedinţa ordinara din data de 08.03.2016, in 

conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) 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 Pindici Radu, proiectul de hotarare initiat de catre 

acesta, raportul compartimentului de specialitate, referatul nr. 14311/25.01.2016, avizele comisiilor 

de specialitate; 

In conformitate cu prevederile: 

- Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1275/2000, actualizata, cu modificările si completările ulterioare, privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 

114/1996; 

- HCL Năvodari nr. 233/30.09.2009 prin care s-a aprobat mansardarea blocurilor de locuinţe 

(căminelor) situate in Năvodari, str. Marii; 

- HCL Năvodari nr. 208/15.09.2011 privind modificarea si actualizarea HCL Năvodari nr. 

32/28.02.2011 cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 

Oraşului Năvodari; 

- HCL Năvodari nr. 164/28.07.2011 prin care s-au stabilit condiţiile de vânzare a locuinţelor 

ieftine pentru tineri realizate prin mansardarea căminelor LEGMAS, USAS si CONSIR; 

- HCL Năvodari nr. 221/15.09.2011 cu privire la vânzarea prin licitaţie publica a imobilelor 

construite la mansardele blocurilor CONSIR, USAS si LEGMAS situate in Năvodari, str. Marii; 

- HCL Năvodari nr. 193/18.08.2014 cu privire la inchirierea locuinţelor situate la mansarda 

blocului LEGMAS, situate in Oraşul Năvodari, str. Marii; 

- HCL Năvodari nr. 179/23.07.2015 cu privire la stabilirea destinaţiei apartamentelor aflate 

la mansarda blocului LEGMAS, situat in Năvodari, str. Marii; 

Tinand seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 In temeiul art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b” 

art. 45 alin. (3), precum si ale art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia 

publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ARTICOLUL 1 – Se modifica art. 2 din HCL Năvodari nr. 179/23.07.2015 din:  

„Art. 2 (1) Stabilirea destinaţiei de locuinţe de serviciu destinate specialiştilor din 

învăţământ, politie, administraţie publica, sănătate, culte si cultura pentru un număr de 4 (patru) 

locuinţe situate la mansard blocului LEGMAS (ap M 1 ,  M2, M3 si M4); 

(2) Stabilirea destinatiei de locuinte convenabile pentru un numar de 7(sapte) locuinte 

situate la mansarda blocului LEGMAS (ap. M5, M6, M7, M8, M9, M10 si M11)”; 



 

 

 

In: 

„Art. 2 (1) Stabilirea destinaţiei de locuinţe de serviciu destinate specialiştilor din 

învăţământ, politie, administraţie publica, sănătate, culte si cultura pentru un număr de 1 (unu) 

locuinţe situate la mansard blocului LEGMAS (ap M 1 ,  M2, M3 si M4); 

(2) Stabilirea destinatiei de locuinte convenabile pentru un numar de 10(zece) locuinte 

situate la mansarda blocului LEGMAS (ap. M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10 si M11)”; 

ARTICOLUL 2 – Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către Direcţia Administrarea 

Domeniului Public şi Privat; 

ARTICOLUL 3 – 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. 
 

Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi „PENTRU”, 0 voturi „IMPOTRIVA”, 0 

„ABTINERI”, la sedinta fiind prezenti 15 consilieri din 19 consilieri in functie. 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier, POPA LUANA 

 

 

                                                                                                        CONTRASEMNEAZA, 

                                                                                                          Secretar, TÎRŞOAGĂ VIORICA 
 


