
 

       R O M Â N I A   

       JUDEŢUL CONSTANŢA  

CONSILIUL LOCAL NAVODARI 

 
 

HOTĂRÂRE NR. 173/08.03.2016 

privind la actualizarea H.C.L. Năvodari nr. 33/ 24.02.2012 cu privire la modificarea şi 

completarea H.C.L. nr. 71/21.04 2011 privind însuşirea şi aprobarea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Oraşului Năvodari 

 
 

 

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; 

Având in vedere prevederile: 

• art. 3(4) si art. 4, art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 

regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

• H.C.L. Năvodari nr. 71/ 21 04.2011; H.C.L. Năvodari nr. 33/24.02.2012; 

• art. 861 şi art. 863 Cod Civil; 

• referatul  Direcţiei  Administrarea  Domeniului  Public  si  Privat  nr. 14356/25.01.2016 

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

locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ARTICOLUL 1 – Se completeaza domeniul public al Oraşului Năvodari cu bunurile 

înscrise in Anexa nr. 1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre, în vederea actualizării 

inventarului; 

ARTICOLUL 2 – Inventarul domeniului public însuşit prin H.C.L. Năvodari nr. 

33/24.02.2012 se va actualiza corespunzător; 

ARTICOLUL 3 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Administrarea 

Domeniului Public şi Privat; 

ARTICOLUL 4 – 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 

Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Juridice. 
 

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 

 


