
        R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 
 

HOTĂRÂRE NR. 170/08.03.2016 

privind transmiterea în folosinţă cu titlu gratuit a unui teren în suprafaţă de 9,00 mp 

situat în Năvodari, Bulevardul Năvodari. în favoarea SC.  CONPET S.A. Ploieşti 
 

 

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, referatul nr. 16849/11.02.2016; 

Având în vedere cererea S.C. CONPET S.A. Ploieşti înregistrată la Primăria Oraşului 

Năvodari cu nr. 45568/22.10.2015 privind amplasarea unei staţii de protecţie catodică - SPC 

Năvodari, pe domeniul public al Oraşului Năvodari; 

Luând în considerare prevederile OUG nr. 216/2000 privind reglementarea situaţiei juridice 

a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente Sistemului 

Naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului; H.G. nr. 793/2002 privind 

aprobarea acordului petrolier de concesiune a activităţii de exploatare a Sistemului Naţional de 

transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului inclusiv a conductelor magistrale şi a 

instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe, aferente sistemului încheiat între A.N.R.M. şi S.C. 

CONPET S.A. Ploieşti; Legea nr. 238/2004 - legea petrolului; în conformitate cu art. 874 alin. 3 

Cod Civil; 

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 prevederilor art. 3 alin. (1) si alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 36 alin.(2) lit. „c”, art. 

45 alin. (3), art. 115 alin. (1) lit. „b”, precum şi art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

ARTICOLUL 1 – Se transmite un teren în suprafaţă de 9 mp, situat în Năvodari, bulevardul 

Năvodari, staţie pompare strada Câmpului, în folosinţă cu titlu gratuit, în favoarea S.C. CONPET 

S.A. Ploieşti, pentru amplasarea staţiei de protecţie catodică „SPC Năvodari”; 

ARTICOLUL 2 – Terenul menţionat la art. 1 face parte din domeniul public al Oraşului 

Năvodari şi se regăseşte la poziţia nr. 776 din anexa la H.G. nr. 903/ 2012 pentru modificarea 

anexei nr. 10 la H.G. nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Constanţa, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din jud. Constanţa; 

ARTICOLUL 3 – Dreptul de folosinţă va fi constituit pe o durată de 10 ani, cu posibilitatea 

de reînnoire pe perioade succesive, la solicitarea beneficiarului cu acordul Consiliului Local 

Năvodari; 



 

 ARTICOLUL 4 – Se încheie un contract de comodat între Oraş Năvodari şi S.C. CONPET 

S.A. Ploieşti; 

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, Directiei 

Juridice, Arhitect Sef – Tehnic Investitii. 
 

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 

 

 


