
R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 
 
 

HOTĂRÂRE NR. 154/08.03.2016 

privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a Oraşului Năvodari a imobilului teren 

in suprafaţa de 3091 mp si cota indiviza din aleea de acces aferenta acestuia,  

situate in Năvodari, zona CF MIDIA 
 

 

 

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 Viceprimarului Orasului Navodari, proiectul de hotarare initiat de 

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

Având în vedere: 

* Raportul nr. 4561/03.03.2016 întocmit de Comisia de verificare si analizare a cererii de 

dare in plata numita prin Dispoziţia nr. 2754/18.12.2015 prin care se propune aprobarea cererii de 

dare in plata formulate de către numiţii PRISCOVEANU DANUT si PRISCOVEANU FLORICA; 

* dispoziţiile art. 175 din OG nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala, legislaţie 

aplicabila la momentul formulării cererii iniţiale a petentilor, « Creanţele fiscale administrate de 

Ministerul Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu excepţia celor cu 

reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora, precum şi creanţele bugetelor locale pot fi 

stinse, la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în 

proprietatea publică a statului sau, după caz, a unităţii administrativ-teritorialc a bunurilor 

imobile, inclusiv a celor supuse executării silite. 

(1
1
) în cazul creanţelor fiscale stinse prin dare în plată, data stingerii este data emiterii 

deciziei prevăzute la alin. (3) 

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) va analiza cererea numai în condiţiile existenţei unor 

solicitări de preluare în administrare, potrivit legii, a acestor bunuri şi va hotărî, prin decizie, asupra 

modului de soluţionare a cererii. In cazul admiterii cererii, comisia va dispune organului fiscal 

competent încheierea procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil şi 

stingerea creanţelor fiscale. Comisia poate respinge cererea în situaţia în care bunurile imobile 

oferite nu sunt de uz sau de interes public. 

(4) Procesul-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil constituie titlu de 

proprietate. 

(5) Bunurile imobile trecute în proprietatea publică conform alin. (1) sunt date în 

administrare în condiţiile legii, cu condiţia menţinerii, pe o perioadă de 5 ani, a uzului şi a 

interesului public. Până la intrarea în vigoare a actului prin care s-a dispus darea în administrare, 

imobilul se află în custodia instituţiei care a solicitat preluarea în administrare. Instituţia care are 

bunul în custodie are obligaţia inventarierii acestuia, potrivit legii. 

(6) La data întocmirii procesului-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a 

bunului imobil încetează măsura de indisponibilizare a acestuia, precum şi calitatea de 

administrator-sechestru a persoanelor desemnate conform legii, dacă este cazul. 

(7) Eventualele cheltuieli de administrare efectuate în perioada cuprinsă între data încheierii 

procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile şi preluarea în 

administrare prin hotărâre a Guvernului sunt suportate de instituţia publică solicitantă. In cazul în 

care Guvernul hotărăşte darea în administrare către altă instituţie publică decât cea solicitantă, 

cheltuielile de administrare se suportă de instituţia publică căreia i-a fost atribuit bunul în 

administrare. 

(8) In cazul în care bunurile imobile trecute în proprietatea publică conform prezentului cod 

au fost revendicate şi restituite, potrivit legii, terţelor persoane, debitorul va fi obligat la plata 

sumelor stinse prin această modalitate. Creanţele fiscale renasc la data la care bunurile imobile au 

fost restituite terţului. 



(9) In cazul în care, în interiorul termenului de prescripţie a creanţelor fiscale, comisia 

prevăzută la alin. (3) ia cunoştinţă despre unele aspecte privind bunurile imobile, necunoscute la 

data 

aprobării cererii debitorului, aceasta poate decide, pe baza situaţiei de fapt, revocarea, în tot sau în 

parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea unor creanţe fiscale prin trecerea bunurilor imobile 

în 

proprietatea publică, dispoziţiile alin. (8) aplicându-se în mod corespunzător. 

(10) In situaţiile prevăzute la alin. (8) şi (9), pentru perioada cuprinsă între data trecerii în 

proprietatea publică şi data la care au renăscut creanţele fiscale, respectiv data revocării deciziei 

prin 

care s-a aprobat darea în plată, nu se datorează dobânzi, penalităţi de întârziere sau majorări de 

întârziere, după caz”. 

* dispoziţiile art.21-22 din Codul de procedura fiscala 

* dispoziţiile art. 10 din Legea administraţiei publice locale „Autorităţile administraţiei 

publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum şi de bunurile 

proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, în conformitate cu 

principiul autonomiei locale”. 

* dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative 

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. (1), alin.(2) litera c si d, alin. 

(5) si (6), art. 45 alin. (1), (2) literele a si c, si (3), şi art.115 alin. (1) litera b din Legea nr. 215/2001, 

Legea Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

ARTICOLUL 1 – Se aproba cererea de dare in plata formulata de către numiţii 

PRISCOVEANU FLORICA si PRISCOVEANU DANUT, privind stingerea sumelor de bani 

datorate cu titlu de impozit teren, debit si accesorii, către bugetul local al Oraşului Năvodari, prin 

darea in plata si trecerea in proprietatea publica a Oraşului Năvodari, a imobilului teren in suprafaţa 

de 3091 mp şi a aleilor de acces în cotă parte indiviză corespunzătoare, situat in Năvodari, zona CF 

MIDIA; 

Terenul in suprafaţa de 3091 mp va fi dezmembrat si cadastrat din suprafaţa totala de 

22812.00 mp situate in Năvodari, zona CF Midia lot 2/2 lot 2 - lot7/6 lot 2/2 - lot 2/2, identificat sub 

nr. cadastral 110550, de către PRISCOVEANU DANUT si PRISCOVEANU FLORICA pe 

cheltuiala proprie; 

ARTICOLUL 2 – Se insuseste evaluarea la preţul de 4.89 Euro/mp efectuata de către GECO 

MEC 2003 pentru imobilul teren situat in Năvodari, zona CF MIDIA, jud. Constanta, proprietatea 

numiţilor PRISCOVEANU FLORICA si PRISCOVEANU DANUT, anexat; 

ARTICOLUL 3 – Se împuterniceşte Primarul si/sau Viceprimarul Oraşului Năvodari sa 

semneze procesul verbal de trecere in proprietate publica a imobilului teren in suprafaţa de 3091 mp 

şi a aleilor de acces în cotă parte indiviză corespunzătoare, situat in Năvodari, zona CF MIDIA; 

 

 



 

ARTICOLUL 4 – Se dispune organului fiscal încheierea procesului verbal de trecere in 

proprietatea publica a Oraşului Năvodari, a imobilului teren in suprafaţa de 3091 mp şi a aleilor de 

acces în cotă parte indiviză corespunzătoare, situat in Năvodari, zona CF MIDIA si stingerea 

creanţelor fiscale datorate de către numiţii PRISCOVEANU FLORICA si PRISCOVEANU 

DANUT, pana la concurenta valorii stabilite de comun accord de către parti pentru realizarea darii 

in plata; 

ARTICOLUL 5 – Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se va face de către 

Primarul si/sau Viceprimarul Oraşului Năvodari, Direcţia Economica - Serviciul de Impozite si 

Taxe Locale si Direcţia Administrarea Domeniului Public si Privat din cadrul Primăriei Oraşului 

Năvodari; 

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, Direcţiei 

Administrarea Domeniului Public si Privat, Direcţiei Juridice, Compartimentului Informare - Relaţii 

Publice, petentilor PRISCOVEANU DANUT si PRISCOVEANU FLORICA. 

 

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 

 

 

 

 

 


