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HOTĂRÂRE NR. 179/08.03.2016 

privind completarea Hotărârii nr. 233/15.09.2011 cu privire la aprobare P.U.Z. 

preliminarLOTIZARE CARTIER 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 nr. 20568/07.03.2016; 

Având in vedere prevederile: 

Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 233/15.09.2011 cu privire la aprobare P.U.Z. 

preliminar LOTIZARE CARTIER MIDIA; 

Legii nr. 15/09.01.2003 (**republicată**)(*actualizată*) privind sprijinul acordat tinerilor 

pentru construirea unei locuinţe proprietate personală**) 

H.G. nr. 896/29.07.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală; 

Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată cu 

modificările şi compeltările ulterioare; 

Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi 

actualizată cu modificările şi compeltările ulterioare; 

Inventarul domeniului privat al oraşului Năvodari realizat în conformitate cu prevederile art. 

122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată cu 

modificările şi compeltările ulterioare; 

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 si art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ARTICOLUL 1 – Se completeaza articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local Năvodari nr. 

233/15.09.2011 alineatele 1-3, acesta urmând a avea următorul enunţ: 

„Articol 2 (1) - Punerea la dispoziţia Comisiei de punere în aplicare a Legii 15/2003 a 

terenurilor înscrise în anexa nr. l, parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru atribuirea 

suprafeţelor de teren tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, pentru construirea unei 

locuinţe proprietate persoanală, în conformitate cu prevederile Legii nr. l5/2003; 



 

 

Articolul 2 (2) - Concesionarea prin licitaţie publică în vederea construirii de locuinţe sau 

case de vacanţă a terenurilor înscrise în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Articolul 2 (3) - Primăria Oraşului Năvodari va face demersurile pentru extinderea 

reţelelor de utilităţi publice în zona Amsamblului rezidenţial Lotizare Cartier Midia”; 

ARTICOLUL 2 –  Celelalte articole ale H.C.L. Nr. 233/15.09.2011 rămân neschimbate; 

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 

Administrarea Domeniului Public si Privat, Directiei Juridice, Arhitect Sef-Compartiment 

Urbanism-Amenajarea Teritoriului, Compartimentului 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 


