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Raport anual privind starea economică, socială și de mediu a 

Primăriei Orașului Năvodari 

  

A. COMPARTIMENT ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ, 

AUTORITATE TUTELARĂ, RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL 

I.  Semnificaţia instituţională a consiliului local 
Orice abordare a regimului juridic al unei autorităţi statale trebuie să pornească de la 

coordonatele constituţionale deoarece legea fundamentală ordonează la nivel primar ansamblul 

legislaţiei naţionale. 

Instituţia consiliului local beneficiază de preocuparea legiutorului constituţional. Astfel, la 

nivel principial, art. 2 alin. 1 al Constituţiei revizuite prevede că "suveranitatea naţională aparţine 

poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, 

periodice şi corecte, precum şi prin referendum". Or, un astfel de organ reprezentativ, la nivel 

local, este consiliul local, care se constituie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de legea 

administraţiei publice locale. 

În arhitectura constituţională, în secţiunea consacrată administraţiei publice locale, art. 

120 cuprinde reglementări referitoare la primar şi la consiliul local. Din prevederile alin. 1 al 

acestui articol constituţional rezultă cu claritate că una dintre autorităţile publice prin care se 

realizează autonomia locală în comune şi oraşe este consiliul local iar, în dezvoltarea acestei 

norme constituţionale, art. 21 din Legea nr. 215/2001 stipulează că primarul este autoritatea 

executivă a autonomiei locale iar consiliul local reprezintă autoritatea deliberativă. 

 Revenind la prevederile legii fundamentale, potrivit art. 120 alin (2) "consiliile locale 

funcţionează, în condiţiile legii, ca autorităţi autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi 

oraşe", ele putând, în raport cu prevederile alin. 3 să se constituie şi în subdiviziunile 

administrativ-teritoriale ale municipiilor. 

Literatura de specialitate a încercat să definească această instituţie, ajungându-se la 

concluzia potrivit căreia consiliul local reprezintă « o autoritate colegială a administraţiei publice 

locale, aleasă în vederea soluţionării problemelor de interes local ». 

Pornind de la cadrul legal, consiliile locale (care pot fi comunale, orăşeneşti sau de sector) 

pot fi prezentate în opoziţie cu primarii deoarece îşi desfăşoară activitatea în cadrul aceluiaşi 

perimetru teritorial însă, pe de o parte, consiliile locale sunt autorităţi deliberative, funcţionând ca 

nişte « miniparlamente » pe când primarii reprezintă puterea executivă la nivel local, iar, pe de 

altă parte, comparăm un organ colegial cu unul unipersonal. De aici rezultă distincţii importante 

cu privire la  modul de funcţionare şi de luare a decizilor celor două categorii de organe ale 

administraţiei publice locale. Din coroborarea art. 28 cu art. 39 din Legea nr. 215/2001 rezultă că, 

în condiţiile structurii sale colegiale, consiliul local este compus din consilieri aleşi prin vot 
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universal, egal, direct, secret şi liber exprimat pe o durată a mandatului de 4 ani, mandat care 

poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă şi care se exercită de la data 

constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales. 

Atribuţia generală şi esenţială a adunărilor locale o reprezintă gestionarea afacerilor 

locale. Într-adevăr, dacă ne raportăm la prevederile art. 38 ale Legii nr. 215/2001, consiliul local 

are la nivel local competenţă generală, putând decide cu privire la orice problemă, cu condiţia ca 

aceasta să nu fie dată prin lege în competenţa unei alte autorităţi locale ori să nu ţină de atribuţiile 

unei autorităţi locale. 

Dacă sub aspect material competenţa consiliului local este generală, îngrădită totuşi de 

anumite limite, teritorial, aceasta se întinde numai pe suprafaţa unităţii administrative în care 

organul colegial a fost ales şi îşi desfăşoară activitatea legal iar temporal coincide cu durata 

mandatului de 4 ani, în condiţiile legii. 

 

II. Natura juridică a hotărârilor consiliului local  
Activitatea consiliului local poate fi sau nu producătoare de efecte juridice. În ipoteza 

adoptării de acte administrative, acte civile şi de dreptul muncii sau a încheierii de contracte 

administrative întrucât toate acestea fac parte din categoria actelor juridice, producerea de efecte 

juridice este neîndoielnică.  

Prin urmare, activitatea consiliilor locale poate îmbrăca una dintre următoarele forme: 

adoptarea de acte administrative, încheierea de contracte administrative, adoptarea de acte civile 

sau de dreptul muncii .  

Art. 46 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 prevede că „în exercitarea atribuţiilor ce îi revin 

consiliul local adoptă hotărâri (s.n. - N.M.), cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de 

cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă 

majoritate 

În doctrină s-a apreciat că hotărârile consiliului local sunt, prin excelenţă, acte 

administrative, unilaterale şi executorii iar controlul legalităţii acestora se realizează de către 

prefect potrivit legii. 

Ne propunem în cele ce urmează să identificăm actul administrativ pentru a vedea dacă 

hotărârile consiliului local se integrează în această categorie. Pentru aceasta considerăm că este 

necesară definirea actului administrativ (1) şi prezentarea trăsăturilor specifice (2) precum şi a 

condiţiilor sale de valabilitate (3). 

 

II. 1. Noţiunea actului administrativ 
Preocupări legate de definirea actului administrativ găsim încă din perioada interbelică în 

doctrina nostră. Astfel, s-a precizat că prin actul administrativ se înţelege „actul sau o serie de 

acte şi operaţiuni, de ordin juridic, tehnic sau administrativ, prin care se ajunge la executarea unui 

text de lege". Această definiţie este criticabilă, după părerea noastră, întrucât tinde la definirea 

unei noţiuni prin utilizarea aceluiaşi concept - sigur, circumstanţiat - şi, totodată, considerăm că 

este prea generoasă, înglobând şi operaţiunile material-tehnice care nu sunt producătoare de 

efecte juridice. Definiţiile care au fost date actului administrativ pot fi clasificate în două 
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categorii, în funcţie de izvorul lor: legale şi doctrinare. După ce am văzut diferitele opinii 

exprimate în doctrină, urmează să vedem care este concepţia oficială, a legiuitorului. 

În prezent, actul administrativ beneficiază de o definiţie legală în legislaţia noastră. 

Potrivit art. 2 alin. 1, lit. „c" din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ actul 

administrativ este „actul individual sau normativ emis de o autoritate publică în vederea 

executării ori a organizării executării legii, dând naştere, modificând sau stingând raporturi 

juridice; sunt asimilate actelor administrative, în sensul prezentei legi, şi contractele încheiate de 

autorităţile publice care au ca obiect: punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, 

executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice, achiziţiile publice". Potrivit 

alin. 2 „se asimilează actelor administrative unilaterale şi refuzul nejustificat de a rezolva o cerere 

referitoare la un drept sau la un interes legitim sau, după caz, faptul de a nu răspunde 

solicitantului în termenul legal." Este vorba despre o definiţie foarte generoasă a actului 

adminitrativ, o concepţie extensivă, apreciată ori criticată în doctrină. În ceea ce ne priveşte, ne 

înscriem în curentul criticilor acestei definiţii. Considerăm acceptabilă doar prima parte a acestei 

definiţii, asimilările legale ulterioare extinzând nepermis de mult sfera actului administrativ.  

Definiţia supusă atenţiei realizează de o manieră artificială o delimitare în cadrul 

contractelor administrative deoarece enumerarea celor patru tipuri de contracte (cele încheiate de 

autorităţile publice care au ca obiect: punerea în valoare a bunurilor proprietate publică, 

executarea lucrărilor de interes public, prestarea serviciilor publice şi achiziţiile publice) nu 

epuizează sfera contractelor administrative, putând fi imaginate şi altele, cum ar fi contractul de 

asociere in participatiune sau contractul de grant. Astfel, o parte a contractelor administrative sunt 

asimilate actelor administrative unilaterale iar restul rămâne în suspensie, fără a se bucura de 

atenţia legiuitorului. Probabil că în concepţia Legii 554/2004 această categorie reziduală rămâne 

să constituie categoria contractelor administrative.  

 

II. 2. Condiţiile de valabilitate ale actului administrativ 
Marea majoritate a doctrinei consideră că pentru ca un act administrativ să fie valabil şi să 

producă efecte juridice, este necesar ca el să îndeplinească, în principal, patru condiţii: actul 

administrativ să fie emis de organul competent şi în limitele competenţei sale; actul administrativ 

să fie emis în forma şi cu procedura prevăzută de lege; actul administrativ să fie conform din 

punctul de vedere al conţinutului cu legea şi cu actele cu forţă juridică superioară; actul 

administrativ să fie emis conform interesului public urmărit de lege (oportunitatea actului 

administrativ). 

Revenind la hotărârile consiliului local, în literatura de specialitate s-a remarcat că acestea 

„cuprind norme juridice prin care consiliile locale rezolvă problemele de interes local care sunt în 

competenţa lor de soluţionare şi totodată îşi manifestă autoritatea în comune şi oraşe. Fiind acte 

de realizare a atribuţiilor conferite de lege, hotărârile consiliului local sunt acte administrative 

obligatorii şi executorii, cu condiţia respectării legii". 

Considerăm şi noi că hotărârile consiliului local reprezintă manifestări unilaterale de 

voinţă adoptate în scopul producerii de efecte juridice în cadrul activităţii de executare sau 

organizare a executării în concret a legilor, adică acte administrative emise în vederea exercitării 

atribuţiilor prevăzute de lege. 
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Forţa juridică a hotărârilor consiliilor locale este dată de locul acestor autorităţi în 

„ierarhia organelor statului" dar acest principiu trebuie aplicat ţinând cont de lipsa de 

subordonare a organelor deliberative locale faţă de administraţia publică centrală sau faţă de 

celelalte organe administrative locale. În orice caz, fiind vorba de acte administrative, ele trebuie 

adoptate cu respectarea dispoziţiilor constituţionale şi legale, a ordonanţelor şi hotărârilor 

Guvernului. 

Actele administrative normative sunt opozabile tuturor, iar actele administrative 

individuale sunt opozabile părţilor. 

 

 III. Forma hotărârilor consiliilor locale 

Se cuvine să precizăm pentru început care este diferenţa între formă şi procedură deoarece 

atunci când se prezintă condiţiile de valabilitate ale actului administrativ, mulţi autori „sudează" 

cele două aspecte, tratându-le sub denumirea de forme procedurale. Deosebirea dintre formă şi 

procedură urmează a se face pornind de la cele două sensuri ale noţiunii de act juridic: 

operaţiunea juridică -negotium şi înscrisul -instrumentum. În acest sens, forma reflectă conţinutul 

actului, menţiunile cuprinse în înscris -instrumentum -, consemnându-se astfel diverse condiţii de 

valabilitate a actului (autorul, fundamentele actului, data de emitere a actului). În schimb, 

procedura reprezintă suma diferitelor operaţiuni referitoare la operaţiunea juridică -negotium -

care condiţionează valabilitatea emiterii şi intrării în vigoare a actului. 

Hotărârile consiliului local trebuie să îmbrace forma scrisă deoarece emană de la o 

autoritate colegială şi este necesar să se desprindă voinţa colectivităţii faţă de diferitele opinii 

exprimate în cadrul şedinţelor;  

Deocamdată, actele administrative normative trebuie elaborate cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative. 

Conform prevederilor art. 27 alin (4) textul legislativ trebuie să fie formulat clar, fluent şi 

inteligibil, fără dificultăţi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce. Nu se folosesc termeni cu 

încărcătură afectivă. Forma şi estetica exprimării nu trebuie să prejudicieze stilul juridic, precizia 

şi claritatea dispoziţiilor. Actele administrative individuale, în tăcerea legii, trebuie să se adopte, 

la fel ca actele normative, un limbaj clar şi concis. 

  În cele ce urmează vom analiza puţin principalele elemente care trebuie să se găsească în 

cuprinsul unei hotărâri de consiliu local, referindu-ne la  cuprinsul actului (1), semnătura şi 

contrasemnătura (2) precum şi motivarea (3). 

Mai întâi, se impune însă să arătăm că orice act emanând de la consiliul local trebuie să 

cuprindă în conţinutul său denumirea completă a organului care l-a adoptat sau emis, pentru a 

se putea stabili dacă actul respectiv a fost adoptat de organul competent din punct de vedere 

material şi teritorial. 

 De asemenea, hotărârea trebuie să conţină sigiliul (ştampila) consiliului local emitent 

pentru a se confirma autenticitatea lui, pentru a se garanta că actul a fost adoptat ori emis de 

organul care figurează în act ca fiind acela care a adoptat actul. Lipsa sigiliului duce la inexistenţa 

actului dacă nu vom fi în prezenţa unei fapte mai grave - falsul în acte publice - incriminată de 

Codul Penal. 
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Hotărârea adoptată trebuie totodată să poarte un număr, dat în ordine cronologică de 

adoptare a acestuia, număr care este necesar pentru identificarea actului respectiv. 

Data hotărârii consiliului local reprezintă elementul de localizare temporală a acestuia, 

punând în evidenţă aptitudinea legală sau inaptitudinea autorului său în timp, ţinând cont de 

faptul că data care contează din punct de vedere juridic este cea a semnării actului. Lipsa 

menţionării datei nu atrage prin ea însăşi anularea hotărârii, dacă se poate proba adoptarea ei la o 

dată determinată. Totuşi, sancţiunea nulităţii este relevantă în absenţa datei unei hotărâri de 

consiliu local deoarece identificarea temporală a acestui act administrativ permite stabilirea 

momentului de la care se produc efecte juridice - sub rezerva realizării publicităţii necesare - şi, 

în măsura în care anumite persoane consideră că printr-o astfel de intervenţie le sunt vătămate 

anumite drepturi sau interese legitime, de la momentul adoptării hotărârii consiliului local, vor 

putea ataca acest act în contencios administrativ. Totodată, diferenţa dintre data menţionată în 

hotărâre şi data reală a adoptării sale nu are efect asupra legalităţii sale dacă, în ciuda acestui fapt, 

data veritabilă de adoptare a hotărârii este situată în limitele temporale în care autorul avea 

posibilitatea să acţioneze legal. 

 

III. 1. Limba în care este adoptată hotărârea consiliului local 

Potrivit art. 13 din Constituţie, în România, limba oficială este limba română, ceea ce 

înseamnă că hotărârile consiliilor locale, în calitatea lor de acte administrative, care sunt acte 

oficiale, nu pot fi redactate decât în limba română. Legea fundamentală precizează în art. 119 

consacrat princiilor de bază ale administraţiei publice locale că „în unităţile administrativ-

teritoriale în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se 

asigură folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile 

administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de 

legea organică"( alin. 2). 

Art. 43 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 recunoaşte principiul constituţional al desfăşurării 

activităţii consiliului local în limba oficială a statului, limba română, stabilind totodată şi care 

este semnificaţia concretă a expresiei constituţionale „pondere semnificativă": „lucrările 

şedinţelor se desfăşoară în limba română, limba oficială a statului. În consiliile locale în care 

consilierii aparţinând unei minorităţi naţionale reprezintă cel puţin o treime (s.n. - M.N.) din 

numărul total, la şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. În aceste cazuri se va 

asigura, prin grija primarului, traducerea în limba română. În toate cazurile documentele 

şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română". 

Pornind de la aceste texte legale, se poate trage concluzia că orice act care emană de la 

consiliul local trebuie redactat în limba română, sub sancţiunea nulităţii absolute. Principiul 

constituţional al desfăşurării activităţii consiliului local în limba română este însă relativ în 

materia procedurii orale, în condiţiile reglementate de art. 43 alin. 3 din Legea nr. 215/2001.  

 

III. 2. Semnarea şi contrasemnarea hotărârilor consiliului local 

Art. 48 al Legii nr. 215/2001 precizează că „hotărârile consiliului local se semnează de 

consilierul care conduce şedinţele consiliului local, ales în condiţiile prevăzute la art. 37, şi se 

contrasemnează, pentru legalitate de către secretar. În cazul în care consilierul ales în condiţiile 
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prevăzute la art. 37 lipseşte sau refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 

consilieri". 

La modul general, semnătura reprezintă numele patronimic al unei autorităţi 

administrative scris de către mâna autorului în general la baza instrumentum-ului actului şi având 

ca scop stabilirea originii actului şi certificarea conţinutului său: depunându-şi semnătura, autorul 

îşi aproba, în principiu, conţinutul înscrisului, atestându-i sinceritatea şi asumându-şi 

responsabilitatea în raport cu acesta. Ea reprezintă un martor al voinţei şi un semn al veridicităţii 

actului, conferind valoare juridică unei anumite decizii.  

Preşedintele de şedinţă poate să refuze semnarea hotărârii, urmând ca această operaţiune 

să fie efectuată în locul său de 3-5 consilieri dintre aceia care au votat favorabil adoptării 

respectivei hotărâri iar potrivit art. 49 alin. 1 din aceeaşi reglementare secretarul are posibilitatea 

de a nu contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau că depăşeşte 

competenţele ce revin, potrivit legii, consiliului local. 

Cu privire la semnificaţia contrasemnăturii secretarului în cazul hotărârilor consiliilor 

locale, se remarcă perenitatea responsabilităţii secretarului în această materie. Astfel, după 

dispoziţiunile art. 108 alin. II şi III din legea pentru organizarea comunelor rurale rurale din 1 mai 

1904, „secretarul primăriei (este - s.n. N.M.) responsabil, împreună cu Primarul sau locţiitorul 

său, de tot ceea ce contrasemnează". Secretarul primăriei este responsabil "să nu treacă, cu alte 

cuvinte, altceva în procesul-verbal al şedinţei şi al deliberării decât ceea ce s-a petrecut, căci 

trecând alte fapte, el, ca şi Primarul devine culpabil de fals în acte publice şi pasibil de grele 

pedepse". 

Arc peste timp, Legea 215/2001 a administraţiei publice locale prevede în art. 48 că 

hotărârile consiliului local se contrasemnează pentru legalitate de către secretar care are 

posibilitatea de a nu contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală sau 

că depăşeşte competenţele ce revin consiliului local. În acest caz, secretarul va expune consiliului 

local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul verbal de şedinţă şi de îndată sau în 

termen de 3 zile va comunica hotărârea însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, 

primarului si prefectului. Sub acest aspect, Legea 215/2001 este superioară vechii reglementări 

(Legea 69/1991) care statua imperativ că "hotărârile (...) se contrasemnează de către secretar" 

prin prevederea posibilităţii secretarului de a nu contrasemna hotărârea. 

  Dacă ar fi să distigem între semnătură şi contrasemnătură, acestea sunt identice din punct 

de vedere material. După cum bine s-a spus, contrasemnătura nu este decât o „semnătură care 

este depusă la baza actului, lângă o altă semnătură". Semnificaţia juridică a celor două operaţiuni 

material-tehnice este însă diferită. Astfel, dacă prin intermediul preşedintelui de şedinţă se 

angajează răspunderea întregului organ colegial, contrasemnătura secretarului nu angajează decât 

responsabilitatea proprie a acestuia pentru legalitatea hotărârii. 

 

III. 3. Motivarea hotărârilor consiliului local 
Sub regimul Legii nr. 69/1991 s-a apreciat că motivarea nu reprezintă o condiţie de 

valabilitate a actului administrativ, legiuitorul neprevăzând o astfel de obligaţie pentru adoptarea 

actelor consiliilor locale, fiind însă necesară de lege ferenda pentru asigurarea legalităţii şi 

temeiniciei hotărârilor adoptate. Sub acest aspect, legislaţia stagnează deoarece Legea nr. 
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215/2001 este „inexpresivă" cu privire la motivarea actelor consiliului local. Singura exigenţă cu 

privire la motivare se referă la obligativitatea secretarului de a-şi motiva în faţa consiliului local 

refuzul de a contrasemna hotărârea organului colegial când consideră că aceasta este ilegală sau 

că depăşeşte atribuţiile ce revin, potrivit legii, organului deliberativ. 

Totuşi, pornind de la clasificarea hotărârilor consiliului local în acte normative şi 

respectiv individuale, vom remarca că dacă în privinţa hotărârilor consiliului local individuale 

operează principiul nemotivării, în cazul actelor normative regula pare a fi aceea a obligativităţii 

motivării, regulă consacrată prin intermediul Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative. În materia dreptului administrativ este importantă 

prevederea cuprinsă la alin (3) al art. 29: "în situaţia în care reglementarea propusă se elaborează 

în executarea unui act normativ, motivarea va cuprinde referiri la actul pe baza şi în executarea 

căruia se emite". Totodată, în cazul fiecărui proiect de act normativ, motivarea trebuie să 

cuprindă o menţiune expresă cu privire la compatibilitatea acestuia cu reglementările în materie 

(inclusiv cele comunitare) şi, dacă este cazul, măsurile viitoare de armonizare care se impun. 

Potrivit art. 44 alin. (2) din O.G. nr. 35/2002, proiectele de hotărâri ale autorităţilor publice locale 

vor fi însoţite de o expunere de motive. 

 

IV. Procedura adoptării hotărârilor consiliilor locale 
Procedura administrativă a fost definită generic ca „o succesiune ordonată de acte şi 

formalităţi ce tinde la formarea ori exprimarea voinţei administraţiei publice sau executarea 

acesteia" sau ca „ansamblul normelor juridice şi modalităţile specifice privind elaborarea, 

emiterea/adoptarea, ieşirea din vigoare, punerea în executare şi controlul actelor administrative, 

precum şi înfăptuirea operaţiunilor administrative de către autorităţi, instituţii şi servicii publice". 

Ne propunem în această parte a lucrării noastre să urmărim mai întâi cum se prezintă în 

general procedura adoptării hotărârilor de consiliu local (A) iar apoi să abordăm pe rând 

formalităţile procedurale care însoţesc această activitate (B). 

A. Generalităţi 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, consiliul local se întruneşte în şedinţe 

ordinare sau extraordinare. Şedinţa reprezintă forma de lucru a consiliului local în care acesta 

adoptă hotarări. După cum întemeiat s-a remarcat, „orice act aprobat de consilieri în afara 

şedinţei, chiar dacă ar purta semnătura tuturor consilierilor sau ar fi aprobat de aceştia în cadrul 

unei adunări generale a lor, nu poate fi considerat act al consilului şi deci nu poate produce efecte 

juridice". 

Convocarea consiliului local în şedinţe este de competenţa primarului în cazul şedinţelor 

ordinare şi de competenţa primarului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor în cazul 

şedinţelor extraordinare, în ambele ipoteze aceasta făcându-se prin intermediul secretarului 

unităţii adiministrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cel puţin 3 

zile înainte de şedinţele extraordinare, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi de maximă urgenţă 

când convocarea se face „de îndată". Convocare să fie valabila, acesta trebuie să cuprindă data, 

ora şi locul desfăşurării acesteia precum şi proiectul ordinii de zi. În opinia doctrinei, natura 

juridică a convocării este aceea de act administrativ cu caracter individual. 
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„Procedura convocării consiliului local este amănunţit reglementată deoarece de 

respectarea ei este legată de  îndeplinirea condiţiei publicităţii lucrărilor şedinţei, de aici 

decurgând o serie de consecinţe juridice privind încetarea mandatului de consilier înainte de 

termen sau dizolvarea de drept a consiliului pe considerentul nerespectării continuităţii activităţii 

executive".  

Potrivit art 44 din Legea nr. 215/2001, ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul 

local, la propunerea celui care, în condiţiile art. 40, a cerut întrunirea consiliului. Întrucât orice 

convocare trebuie să conţină ordinea de zi şi cel puţin teoretic consilierii au posibilitatea de a 

reflecta înainte de şedinţă la subiectele de discuţie, este firesc ca ordinea de zi să nu poată fi 

modificată decât în mod excepţional, „pentru probleme urgente". Ordinea de zi a şedinţei poate 

cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, întrebări, interpelări, petiţii 

sau alte probleme propuse de primar sau de consilieri. Ordinea de zi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea în mass-media locală sau prin orice alt mijloc de publicitate, cum ar fi 

afişarea la sediul consiliului local, în limba română şi, în mod necesar în limba unei minorităţi 

atunci când acea minoritate depăşeşte ca pondere 20% din totalul populaţiei (art. 40, alin. 6 şi 7 

din Legea 215/2001). De precizat că problemele trecute pe ordinea de zi trebuie să fie însoţite de 

raportul compartimentului de resort şi de avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 

operaţiuni material-tehnice asupra cărora ne vom opri în partea următoare a acestui studiu. 

Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul 

fiecare consilier se consemnează într-un proces-verbal, semnat de consilierul care conduce 

şedinţele de consiliu şi de secretarul unităţii administrativ-teritoriale (art. 43 alin. 4). Semnarea nu 

atrage răspunderea celor doi pentru conţinutul procesului verbal, ci numai pentru conformitatea 

acestuia cu realitatea. Procesul-verbal poate fi contestat de către consilierii cărora în timp util le-a 

fost pus la dispoziţie procesul-verbal din şedinţa anterioară. În ipoteza respingerii contestaţiei şi 

un consilier consideră că nu există concordanţă între conţinutul procesului-verbal şi realitate iar 

membrul consiliului justifică în faţa instanţei vreun interes, va putea recurge la procedura 

înscrierii în fals în condiţiile art. 180-184 din C. pr. civ. Aprobarea procesului-verbal se face în 

şedinţa imediat următoare, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, etapă urmată de depunerea 

spre păstrare a acestuia într-un registru anume destinat în acest scop, după numerotarea paginilor 

şi sigilarea lui, precum şi de semnarea de către preşedintele de şedinţă şi de către secretar. 

Hotărârile consiliului local cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la 

data aducerii la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării (art. 50 alin. 1 din 

Legea nr. 215/2001). 

B. Formalităţile procedurale ale adoptării hotărârilor consiliilor locale 
Vom analiza problematica formalităţilor procedurale ale adoptării hotărârilor consiliilor 

locale pornind de la tradiţionala clasificare a acestora în anterioare (1), concomitente (2) şi 

posterioare (3). 

 

IV. 1. Formalităţi procedurale anterioare adoptării hotărârilor  

Principalele formalităţi procedurale care pregătesc adoptarea hotărârilor consiliilor locale 

sunt propunerea şi proiectul de hotărâre (a), raportul (b) şi avizul (c). 
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a) Propunerea şi proiectul de hotărâre 

Propunerea a fost definită ca un „act pregătitor prin care un organ al administraţiei de stat 

sesizează un alt organ executiv sau de dispoziţie în vederea luării unei anumite măsuri". De 

fiecare dată când un organ colaborează la geneza unui act administrativ, dispunând de 

posibilitatea de a pune în mişcare procesul de elaborare al acestuia, se va putea afirma că acest 

organ este investit cu o putere de propunere 

În schimb, proiectul de act juridic reprezintă o formă preliminară, un stadiu intermediar al 

actului final cu conţinutul căruia poate fi mai mult sau mai puţin asemănător sau, după părerea 

noastră, chiar identic, în acest caz elementul de diferenţiere fiind de natură intenţională. În ultimă 

instanţă, proiectul de act juridic reprezintă o varietate a propunerii, cuprinzând o anumită 

modalitate de rezolvare a unei situaţii într-o formă apropiată de cea finală cu respectarea 

cerinţelor impuse de tehnica legislativă. Proiectul cuprinde o manifestare de voinţă care poate 

proveni chiar de la organul care urmează să emită actul administrativ însă nu poate fi confundat 

cu acesta din urmă deoarece îi lipseşte intenţia de a produce efecte juridice. 

Doctrina a remarcat că proiectul de hotărâre constituie forma finală a unei propuneri, 

rezultatul unei activităţi susţinute de documentare teoretică şi cu privire la situaţia de fapt. 

Dincolo de problema teoretică cu privire la deosebirea dintre proiect şi propunere, se impune 

remarcat faptul că vechiul art. 46 alin. 5 al Legii nr. 215/2001 prevedea că "proiectele de hotărâre 

pot fi propuse de consilieri sau de primar. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu 

sprijinul secretarului şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorităţii 

administraţiei publice locale". De remarcat că prin modificarea adusă de Legea nr. 141/2004 

textul legal citat mai sus îi include printre iniţiatorii de proiecte de hotărâri şi pe cetăţeni. Noua 

reglementare completează Legea nr. 215/2001 cu un nou capitol, (VI¹) intitulat "Iniţiativa 

cetăţenească", unde se precizează faptul că "promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată 

de unul sau mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel 

puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective"(art 120¹ alin. 

2). 

b) Raportul 
La modul general, o eventuală definiţie a raportului nu poate să omită faptul că acesta 

constituie un act pregătitor prin care un organ al administraţiei de stat prezintă concluzii asupra 

unei probleme supuse examinării sale, precizând diferitele aspecte de fapt sau de drept, de 

lămurirea cărora depinde emiterea unui act administrativ de către un alt organ. Din însuşi scopul 

urmărit de lege atunci când prevede necesitatea unui raport rezultă că, de regulă, acestea trebuie 

să fie motivate. 

Art. 45 din Legea nr. 215/2001 arată că problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţelor 

ordinare a consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului 

de resort din cadrul aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, 

raport care va fi elaborat în termen de 30 de zile de la solicitarea iniţiatorului. Dacă pornim de la 

ideea că acest raport este prevăzut în mod imperativ de lege în scopul asigurării fundamentării 

proiectului de hotărâre supus dezbaterii consiliului local, vom remarca că actuala reglementare 

reprezintă un pas înainte în raport cu vechea reglementare (Legea nr. 69/1991) deoarece articolul 

corespondent instituţiei în discuţie din legea anterioară stipula că raportul compartimentului de 
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specialitate şi avizul comisiei de specialitate a consiliului sunt necesare doar "de regulă", lăsându-

se portiţă liberă pentru ca unele probleme să poată fi dezbătute de către consiliile locale şi în 

absenţa acestora. 

Pentru întocmirea raportului, compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu 

de specialitate al consiliului local va putea utiliza orice mijloace de informare: statistici, studii 

economice, expertize, etc. în vederea realizării unei analize specializate a problematicii înscrise 

pe ordinea de zi şi emiterii de aprecieri cu privire la motivele de fapt şi de drept pe care se 

întemeiază proiectul de hotărâre. Dacă am văzut în ce constă obiectul raportului, se cuvine 

lămurit şi subiectul emitent al raportului. Potrivit doctrinei, prin compartimente de resort trebuie 

înţelese "acele structuri organizatorice din organigrama consiliului local care constituie serviciile 

de specialitate a administraţiei publice locale formate din specialişti cu funcţii de execuţie si 

conducere". 

Un autor a ajuns la concluzia că deoarece întocmirea raportului de fundamentare 

reprezintă o garanţie importantă pentru asigurarea legalităţii hotărârilor adoptate de către consiliul 

local, pe cale de consecinţă, răspunderea pentru consecinţele produse de o hotărâre nelegală 

aparţine în primul rând funcţionarului care a întocmit raportul. Avem rezerve vizavi de această 

opinie deoarece raportul compartimentului de resort reprezintă o operaţiune material-tehnică 

neproducătoare de efecte juridice, având o natură consultativă: trebuie să existe, dar nu trebuie 

asimilat întocmai de către consiliul local. În ultimă instanţă, decizia finală aparţine consiliului 

local care are posibilitatea să ignore concluzia desprinsă din cuprinsul raportului însă va dovedi 

rea-credinţă în măsura în care va adopta o hotărâre în ipoteza existenţei unui raport negativ al 

compartimentului de resort. Şi totuşi trebuie admisă necesitatea responsabilităţii membrilor 

compartimentului de resort atunci când membrii consiliului local au adoptat cu bună-credinţă, 

bazându-se pe opinia specialiştilor, o hotărâre care a prejudiciat anumiţi terţi. În ipoteza în care 

terţul prejudiciat va chema în proces ca pârât pe consiliul local emitent al hotărârii, acesta din 

urmă va putea recurge la o formă sui generis de intervenţie forţată pentru a introduce în proces pe 

membrii compartimentului de resort care se află la originea producerii prejudiciului; în ultimă 

instanţă, vor răspunde acei membri ai compartimentului de specialitate care au votat în favoarea 

adoptării raportului necorespunzător, urmând ca acei membri care s-au opus adoptării actului să 

fie exoneraţi de răspundere. 

În privinţa termenului de 30 de zile pentru întocmirea raportului compartimentului de 

resort, se remarcă faptul că un există vreo sancţiune legală pentru încălcarea lui. Totuşi, cei 

vinovaţi vor putea fi traşi la răspundere fie în condiţiile regulamentului de organizare şi 

funcţionare a consiliului, fie în condiţiile stabilite de legea funcţionarilor publici.  

De remarcat că în afară de raportul compartimentului de resort, Legea nr. 215/2001 

reglementează în art. 52 alin. (4) obligativitatea întocmirii unui raport anual de activitate în 

sarcina fiecărui consilier precum şi a viceprimarului, raport care va fi făcut public prin grija 

secretarului si  trimestrial un raport prezentat de primar. 

c) Avizul 

Membrii consiliului local îşi exercită mandatul nu numai în cadrul şedinţelor de consiliu 

ci şi în cadrul comisiilor de specialitate. Scopul activităţii comisiilor de specialitate este acela de 
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a aviza proiectele de hotărâri sau de a hotărî asupra altor probleme trimise de consiliu spre 

avizare, întocmindu-se rapoarte în acest sens care urmează a fi prezentate consiliului. 

În acest context se înscrie şi avizul comisiei de specialitate a consiliului care se alătură 

raportului întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

în vederea informării consilierilor cu privire la problemele ce urmează să fie dezbătute în sânul 

organului colegial. 

Prin aviz, se înţelege acea opinie pe care un organ al administraţiei de stat o cere altui 

organ al administraţiei de stat într-un anumit domeniu de probleme, pentru a putea decide în 

deplină cunoştinţă de cauză. Există mai multe criterii de clasificare a avizelor. Clasificarea 

unanim acceptată în doctrina română de specialitatea o reprezintă împărţirea în avize facultative, 

consultative şi conforme. Din acest punct de vedere, avizul reglementat de art. 45 are o natură 

consultativă, adică se caracterizează prin faptul că organul de decizie este obligat să-l solicite, dar 

nu are îndatorirea de a i se conforma, putând adopta un act juridic contrar avizului. 

Potrivit art. 85 alin.1 lit. "c" secretarul avizează proiectele de hotărâre a consiliului local, 

asumîndu-şi răspunderea pentru legalitatea acestora, contrasemnând hotărârile pe care le 

consideră legale. În doctrină s-a apreciat că acest aviz este unul facultativ deoarece consiliul local 

nu este obligat să-l ceară, iar dacă l-a cerut un este obligat să ţină seama de el. La această 

calificare s-a ajuns pornindu-se de la constatarea că legiuitorul n-a condiţionat adoptarea unei 

hotărâri de către consiliu de emiterea acestui aviz. Natura juridică a acestui aviz poate ridica 

semne de întrebare în măsura în care se interpretează atribuţia secretarului prevăzută la art. 85 

alin. 1 lit "c" ca o obligaţie pentru acesta de a emite un aviz cu privire la proiectele de hotărâri de 

consiliu local. În această ipoteză, organul emitent al avizului ar fi obligat să emită un aviz fără ca 

organul destinatar al avizului să fie obligat să solicite respectivul aviz, excluzându-se astfel 

ipoteza avizului consultativ. Am fi astfel în ipoteza unui aviz sui generis, care nu poate  fi inclus 

în clasificarea "clasică". Totuşi, cel mai mult se aseamănă cu avizul consultativ, în ipoteza nu am 

fi mulţumiţi de calificarea sa "nenumită". 

Mai amintim că potrivit art. 38 alin. 1 lit «c», una dintre atribuţiile consiliului local este 

aceea de a aviza sau aproba studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de 

organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, 

inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare 

transfrontalieră. 

 

IV. 2. Formalităţi procedurale concomitente adoptării hotărârilor 

În contextul în care am abordat în contextul formei chestiunile referitoare la semnare, 

constrasemnare şi motivare, în cele ce urmează ne vom opri asupra cvorumului şi majorităţii.  

a) Cvorumul 
Prin cvorum se înţelege numărul de membri, raportat la totalul membrilor unui organ 

colegial, care trebuie să fie prezenţi pentru ca deliberările acestui organ să fie valabile. 

Sediul materiei cu privire la cvorum în Legea nr. 215/2001 este reprezentat de art. 41 

alin.(1) unde se prevede că şedinţele consiliului local sunt legal constituite dacă este prezentă 

majoritatea consilierilor în funcţie. Urmează că, în condiţiile cvorumului minimal, consiliul local 

nu va putea adopta decât în unanimitate acele hotărâri pentru care legea cere majoritatea absolută. 



 

12 

 

A doua consecinţă care decurge din întrunirea acestui cvorum minimal este ilegalitatea 

constituirii consiliului local atunci când se impune adoptarea unor hotărâri cu majoritatea 

calificată.  

În primul rând, pentru determinarea consilierilor în funcţie, intră în calcul membrii 

demisionari ai căror supleanţi nu au fost încă validaţi şi sunt eliminaţi cei decedaţi, cei decăzuţi 

din funcţie datorită faptului că nu mai întrunesc condiţiile de eligibilitate precum şi cei care n-au 

fost încă validaţi. 

În al doilea rând, consiliul  local se întruneşte valabil oricare ar fi numărul de consilieri 

clocali  prezenţi atunci când nu se pune problema adoptării unei hotărâri (rezoluţii), cum ar fi, de 

pildă, întrunirea pentru a asista la depunerea jurământului, când această solemnitate nu este 

acompaniată de votul cu privire la competenţa persoanelor chemate să depună jurământul. 

b) Majoritatea 
Majoritatea cerută pentru adoptarea actului se referă la numărul de voturi necesare pentru 

ca hotărârea să fie valabilă şi obligatorie. Majoritatea cerută de lege pentru adoptarea unui act 

administrativ poate fi simplă, absolută sau calificată. 

Regula în materia adoptării hotărârilor consiliilor locale o reprezintă majoritatea simplă 

iar majoritatea absolută şi cea calificată reprezintă excepţii de la acest principiu. 

Prin majoritatea simplă sau relativă se înţelege adoptarea unui act administrativ cu votul 

majorităţii membrilor prezenţi ai organului colegial, cu alte cuvinte, majoritatea simplă se 

realizează atunci când în favoarea adoptării unei măsuri votează mai mulţi decât împotriva ei. 

Potrivit art. 46 alin. (1) din Legea 215/2001 "în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local 

adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă majoritate". 

Majoritatea absolută presupune votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor 

organului în favoarea măsurii propuse. Se pare că domeniul financiar reprezintă câmpul de 

aplicare predilect al acestei formalităţi: "hotărârile privind bugetul local, precum şi cele prin care 

se stabilesc impozite şi taxe locale se adoptă cu votul majorităţii consilierilor în funcţie" (art. 46 

alin. (3) din Legea 215/2001).  

Prin majoritate calificată se înţelege adoptarea unui act administrativ cu votul a două 

treimi (sau eventual a trei pătrimi) din numărul membrilor ce compun organul colegial. Un alt 

alineat (de această dată, alin. (2) ) al art. 64 din Legea administraţiei publice locale, enumeră 

situaţiile în care hotărârile consiliului local trebuie să fie adoptate cu o majoritate calificată de 

două treimi: "hotărârea privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei sau al oraşului, participarea la programe de dezvoltare 

judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea 

urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului, precum şi cele privind asocierea sau 

cooperarea cu alte autorităţi publice, cu organizaţii neguvernamentale, cu persoane juridice 

române sau străine". 

O chestiune importantă în materia formalităţilor concomitente adoptării hotărârilor 

consiliului local o reprezintă distincţia între majoritate şi cvorum. Cele două nu se confundă 

întrucât cvorumul se referă la numărul de membrii necesar pentru ca un organ colegial să fie 
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întrunit în mod valabil iar majoritatea se referă la numărul de membri necesari pentru ca un act să 

fie adoptat în mod valabil. De regulă, majoritatea este mai mare decât cvorumul.  

După părerea noastră, în legătură cu stabilirea cvorumului şi a majorităţii se poate pune şi 

problema conflictului de interese. Potrivit art. 47 din Legea 215/2001 "nu poate lua parte la 

deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau 

rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă 

dezbaterilor consiliului local". Hotărârile consiliului local adoptate cu încălcarea acestei dispoziţii 

sunt nule de drept. După cum subtil s-a remarcat, legea sancţionează influenţa pe care consilierul 

ar putea-o avea asupra colegilor săi şi nu numai avantajul numeric de care acesta ar putea 

beneficia, fiind astfel vorba mai degrabă de o nulitate de formă decât de una de fond. 

 

 IV. 3. Formalităţi procedurale posterioare adoptării hotărârilor 

În acest context ne vom referi la aprobarea hotarărilor consiliilor locale (a) şi vom face 

câteva referiri şi cu privire la aducerea la cunoştinţă a acestora (b). 

a) Aprobarea  

Menţionăm că aprobarea ca operaţiune material-tehnică nu intervine ca atare în procesul 

de adoptare a hotărârilor consiliului local însă art. 38 din Legea nr. 215/2001 care reglementează 

atribuţiile consiliului local precizează de multe ori că adunarea deliberativă "aprobă" câte ceva. 

Ne propunem să aflăm care este semnificaţia acestor aprobări. Discutăm despre următoarele 

atribuţii reglementate la alin. 2 astfel: potrivit lit. "b", consiliul local aprobă statutul comunei sau 

al oraşului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului; lit "c" - avizează 

sau aprobă, după caz, studii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, de 

organizare şi amenajare a teritoriului, documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism, 

inclusiv participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală şi de cooperare 

transfrontalieră, în condiţiile legii; lit "d"-aprobă bugetul local, împrumuturile, virările de credite 

şi modul de utilizare a rezervei bugetare; aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar; lit 

"e"-aprobă, la propunerea primarului, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi 

regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului propriu de specialitate, ale instituţiilor şi 

serviciilor publice, precum şi ale regiilor autonome de interes local; lit "k"-analizează şi aprobă, 

documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor, stabilind mijloacele 

materiale şi finaciare necesare în vederea realizării acestora; aprobă alocarea de fonduri din 

bugetul local pentru acţiuni de apărare împotriva inundaţiilor, incendiilor, dezastrelor şi 

fenomenelor meteorologice periculoase; lit. "m"-aprobă, în limitele competenţelor sale, 

documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local; în sfârşit, lit. "s"-

aprobă criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale. 

Prin aprobare se înţelege în general "manifestarea de voinţă a unui organ superior, stabilit 

de lege, prin care acesta se declară de acord cu un act deja emis de un organ inferior, care, fără 

această manifestare de voinţă posterioară lui, nu ar produce, potrivit legii, efecte juridice". Însă se 

poate afirma că această definiţie nu este general valabilă; în opinia evocată mai sus se arată că în 

dreptul administrativ se poate distinge trei sensuri ale aprobării: aprobarea propriu - zisă, 

aprobarea substitutivă şi aprobarea improprie. 
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Aprobările propriu-zise sunt date de organele superioare pentru actele organelor ierarhice 

inferioare emise în exercitarea unor atribuţii date de lege în competenţa acestora din urmă. 

Neadăugând nimic la efectele juridice ale actului aprobat care este perfect din punct de vedere 

juridic încă din momentul emiterii lui, aprobarea este o formă procedurală prin care organul 

superior, în exercitarea dreptului sau de control, constată că nu există nici o piedică ca el să fie 

executat. 

Aprobările substitutive sunt acele aprobări care sunt "emise de un organ ierarhic superior 

pentru actele organului subordonat care acţionează într-un anumit domeniu sau ramură de 

activitate şi de raporturi sociale de competenţa organului supraordonat". 

Aprobările "improprii" se referă la aprobarea cererilor sau propunerilor cu care este 

sesizat un organ de stat. În acest aceste cazuri, nu putem vorbi despre veritabile aprobări deoarece 

organul competent nu se pronunţă asupra unui act administrativ prealabil, ci se mărgineşte să 

emită, pe baza cererii celui interesat, un act de autorizare a unei anumite activităţi. Aprobarea 

unei cereri constituie un act administrativ în sine, constituind izvorul drepturilor şi obligaţiilor 

unei persoane. Ca atare, actul de aprobare constituie o singură manifestare de voinţă şi, în această 

ipoteză, nu putem vorbi despre existenţa unui act administrativ complex. 

b) Aducerea la cunoştinţă  

În general, aducerea la cunoştinţă a actelor administrative reprezintă "operaţiunea prin 

care are loc înştiinţarea subiectelor cu privire la existenţa şi conţinutul actului juridic". Ea se 

realizează prin comunicare (notificare) şi publicare, două formalităţi necesare pentru ca actul 

administrativ să producă efecte juridice în raport cu destinatarii săi. 

  Comunicarea şi publicarea hotărârilor consiliului local marchează momentul intrării în 

vigoare a acestora. Însă o hotărâre există în mod valabil încă din momentul emiterii sale, din 

momentul în care aceasta a fost semnată de către autorul său. Absenţa publicităţii este lipsită de 

efecte asupra validităţii hotărârii, validitate care se apreciază în momentul emiterii acesteia. Dacă 

hotărârea există valabil încă din momentul semnării de către consiliul local, ea nu este opozabilă 

destinatarilor decât dacă face obiectul unei măsuri de publicitate adecvate. 

"Naşterea" unei hotărâri de consiliu local presupune aşadar parcurgerea mai multor stadii. 

Putem vorbi, mai întâi de un simplu proiect până în momentul semnării sale. Din momentul 

emiterii sale, actul este complet, este valid ca act juridic însă imperfect întrucât nu poate produce 

efecte juridice în raport cu destinatarii săi. În fine, din momentul publicării sau comunicării sale, 

hotărîrea dobândeşte caracter obligatoriu, producându-şi pe deplin efectele. 

Putem deci să concluzionăm că publicarea şi comunicarea nu reprezintă condiţii de 

existenţă a hotărârilor consiliului local ci de eficacitate a acestora. Potrivit art. 50 din Legea nr. 

215/2001, hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii la 

cunoştinţă publică, adică în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect, iar cele 

individuale, de la data comunicării. 

În legătură cu publicitatea hotărârilor consiliilor locale, mai pot fi făcute unele observaţii 

în legătură cu modalităţile concrete de realizare a acesteia în practică. Dacă în privinţa 

comunicării nu se ridică probleme deosebite, modalitatea de publicare a hotărârilor normative 

rămâne la alegerea organului colegial şi poate îmbrăca forme dintre cele mai variate: publicarea 

în Monitorul Oficial al judeţului, afişarea la sediul consiliului local sau în alte locuri special 
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amenajate, cu avizier, sau pe clădirile unor agenţi economici, cu acordul acestora. În literatura de 

specialitate s-a propus înfiinţarea de către consiliile locale orăşeneşti şi municipale a unor 

publicaţii periodice pentru aducerea la cunoştinţă publică a propriilor hotărâri în paralel cu 

afişarea acestora pentru a se contracara dificultăţile de natură financiară apărute în legătură cu 

imprimarea sau difuzarea în presă a acestor hotărâri.  

 

V. Observaţii concluzive 

Activitatea consiliilor locale, în calitatea lor de autorităţi locale deliberative, se 

concretizează în emiterea de hotărâri. Natura juridică a acestor hotărâri este aceea de acte 

administrative deoarece prin adoptarea lor consiliile locale îşi exercită atribuţiile prevăzute de 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale sau în alte legi. Activitatea de adopare a 

hotărârilor este una complexă pe parcursul căreia intervin numeroase operaţiuni material-tehnice 

care au menirea să atragă în procesul legislativ local structuri interne formate din specialişti 

pentru ca adunarea deliberativă să decidă în cunoştinţă de cauză şi sub "pecetea" legalităţii. 

Totodată, procedura de adoptare a hotărârilor consiliului local ţine cont de natura colegială a 

acestuia ceea ce presupune îndeplinirea unor formalităţi specifice cum ar fi convocarea, ordinea 

de zi, cvorumul sau majoritatea necesară adoptării hotărârilor. 

Membrii consiliului local reprezintă un organ reprezentativ pentru populaţia din comuna 

sau oraşul care i-a ales şi de aceea trebuie să răspundă intereselor comunităţilor respective. 

Consilierii trebuie să desfăşoare o activitate eficientă, materializată în acte administrative 

elaborate pe baza operaţiunilor material-tehnice prevăzute de lege în scopul prevăzut de aceasta şi 

nu într-unul şicanator, care să tulbure normala desfăşurare a activităţii consiliului local.     

  Despre Consiliul Local al orașului Năvodari. În urma scrutinului din iunie 2012, în data de 

28.06.2012 au fost validate mandatele consilierilor locali din cadrul Consiliului Local Năvodari , 

asa cum reiese din Hotararea  nr. 2 / 2012 și  Hotărârea nr. 3 / 2012 în urmatoarea componentă: 

1. APOSTOL ION 

2. BĂDESCU LAURENȚIU 

3. BOAȘCĂ BOGDAN GEORGE 

4. CHELARU FLORIN 

5. COMAN ILIE 

6. DRĂGHICI FLORIN 

7. DUMITRESCU DANIEL 

8. MARA LILIANA 

9. MORUZI VASILE 

10. PÎNDICI RADU 

11. POPA LUANA 

12. POPESCU CRISTIAN ȘTEFAN 

13. SINGEAP DOINA 

14. STAN LIVIU MARIAN 

15. SURDU MARIAN 

16. TUDOR NICOLAE 

17. ZIDARU GHEORGHE – CIPRIAN 

18. TUCAN VALENTIN EMANUEL 

Consiliul local  și-a stabilit componența comisiilor de specialitate după cum urmează: 

1. Comisia pentru administrația publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor și libertății cetățenilor: 
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 STAN LIVIU MARIAN 

 POPA LUANA 

 SURDU MARIAN 

 COMAN ILIE 

 SINGEAP DOINA 

2. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget finanțe, administrarea 

domeniului public și privat, servicii de comerț: 

 POPESCU CRISTIAN STEFAN 

 MORUZI VASILE 

 POPA LUANA 

 MARA LILIANA 

 PINDICI RADU 

3. Comisia de amenjare a teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, 

conservarea monumetelor istorice și de arhitectură: 

 TUDOR NICOLAE 

 ZIDARU GHEORGHE CIPRIAN 

 DRAGHICI FLORIN 

 BOASCA BOGDAN GEORGE 

 DUMITRESCU DANIEL 

4. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement: 

 APOSTOL ION 

 CHELARU FLORIN 

 BADESCU LAURENTIU 

 TUCAN VALENTIN  EMANUEL 

 

Activitatea compartimentului administrație publică locală, autoritate tutelară și 

relația cu Consiliul Local 

Acesta are printre printre principalele atribuţii pregătirea materialelor necesare 

desfăşurării şedinţelor de Consiliu Local. Astfel, Consiliul Local Năvodari, a fost convocat în 13 

şedinţe, prin intermediul Secretarului oraşului, în anul 2012 .  Nouă dintre şedinţele Consiliului 

Local au fost convocate conform art. 39 (2 ) şi (3 ) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;  3 şedinţe au fost ordinare, 1 

şedinţă convocată în baza prevederilor art. 39 (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
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publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare. În aceste şedinţe au fost 

adoptate 290 de hotărâri din care 183 cu caracter normativ şi 107 cu caracter individual.  

Proiectele de hotărâre iniţiate, supuse spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local, au fost 

analizate anterior de către Comisiilie de specialitate ale Consiliului Local, astfel: 

Comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură s-a întrunit într-un număr de 19 şedinţe, 

analizând 44 proiecte de hotărâre iniţiate, avizându-le favorabil. 

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor s-a întrunit într-un număr de 19 şedinţe, analizând 253 

proiecte de hotârâre iniţiate, avizându-le favorabil. 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget – finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat, servicii şi comerţ s-a întrunit într-un număr de 19 şedinţe , analizând  

248 proiecte de hotârâre iniţiate, avizându-le favorabil. 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement s-a 

întrunit într-un număr de 19 şedinţe, analizând 71 proiecte de hotârâre iniţiate, avizându-le 

favorabil. 

De la începutul anului 2013, Consiliul Local Năvodari a fost convocat, prin intermediul 

Secretarului oraşului,  în 5 şedinţe :  3 şedinţe au fost convocate în conformitate cu prevederile 

art. 39 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare iar două şedinţe au fost convocate în conformitate cu 

prevederile art. 39 lin. (4) din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare. În aceste şedinţe au fost dezbătute şi adoptate un număr 

de 89 de hotărâri din care 58 sunt cu caracter normativ şi 31 sunt cu caracter individual.  

Comisiile de specialitate, de asemenea, s-au întâlnit în şedinţe, supunând spre dezbatere şi 

adoptare Consiliului Local proiectele de hotărâre iniţiate, astfel: 

Comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, 

conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură s-a întrunit într-un număr de 6 şedinţe, 

analizând 21 proiecte de hotărâre iniţiate, avizându-le favorabil. 

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor s-a întrunit într-un număr de 6 şedinţe, analizând 73 proiecte 

de hotârâre iniţiate, avizându-le favorabil. 



 

18 

 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget – finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat, servicii şi comerţ s-a întrunit într-un număr de 6 şedinţe , analizând  

73 proiecte de hotârâre iniţiate, avizându-le favorabil. 

Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, sportivă şi de agrement s-a 

întrunit într-un număr de 6 şedinţe, analizând 31 proiecte de hotârâre iniţiate, avizându-le 

favorabil. 

Transparenţa decizională la nivelul Instituţiei noastre s-a realizat prin aducerea la 

cunoştinţă publică, conform Legii nr. 52/2003, a unui număr de 57 proiecte de hotărâre cu 

caracter normativ iniţiate , in anul 2012. Actelele normative emise de Consiliul Local Năvodari 

au fost făcute publice prin afişarea la sediul Primăriei şi prin publicarea acestora pe pagina de 

internet a Instituţiei „ www.primaria-navodari.ro ”. Totodată, au fost transmise persoanelor 

interesate hotărârile de Consiliu Local, prin mandat poştal cu confirmare de primire,  

respectându-se astfel liberul acces la informaţiile de interes public. 

Aleşii Locali au obligaţia ca anual, să îşi actualizeze declaraţiile de avere şi de interese, 

conform prevederilor Legii 167/2010, precum şi cele de interese personale conform prevederilor 

Legii 393/2004. Comunicarea declarţiilor de avere şi interese către Agenţia Naţională de 

Integritate precum şi a celor de interese personale către Instituţia Prefectului-Judeţul Constanţa s-

a realizat în termenul prevăzut de lege, de persoana desemnată prin Dispoziţie a Primarului.  

Procesele- verbale ale şedinţelor de Consiliu Local au fost întocmite şi făcute publice în 

conformitate cu prevederile art. 42 alin. ( 7) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare; procesele verbale mai sus 

menţionate precum şi materialele care au fost dezbătute în şedinţele de consiliu, au fost 

îndosariate, numerotate, semnate şi sigilate în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare.  

Dispoziţiile emise de Primarul oraşului Năvodari, în exercitarea atribuţiilor sale, în anul 

2012 sunt în număr de 3328. De la începutul anului 2013 până în prezent au fost înregistrate un 

număr de 495 de dispoziţii. Actele administrative astfel emise, cu caracter normativ sau 

individual, au fost înregistrate, comunicate Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanţa şi persoanelor 

respectiv instituţiilor interesate.  

Compartimentul Administraţie Publică Locală, Autoritate Tutelară, Relaţia cu 

Consiliul Local s-a ocupat în anul 2012 de organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale, 

alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor precum şi Referendumului pentru demiterea 

Preşedintelui României.  

http://www.primaria-navodari.ro/
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 Compartimentul Administraţie Publică Locală, Autoritate Tutelară, Relaţia cu 

Consiliul Local are atribuţii  si de autoritate tutelară care constă în efectuarea de anchete 

psihosociale în cauze cu minori, anchete sociale solicitate de organele de poliţie, curatelă minori, 

asistarea persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreţinere.  

 Pe parcursul anului 2012 am efectuat, în teren, la cererea diferitelor instituţii, un număr de 

130 anchete psihosociale cu privire la modul de întreţinere şi educare a minorului (minorilor)  în 

cauză, care este comportarea adulţilor faţă de minor/minori, condiţiile de viaţă ale acestora, atât 

din punct punct de vedere moral cât şi material, în vederea soluţionării cauzelor civile având ca 

obiect divorţ.  

În anul 2013 am efectuat un număr de 46 rapoarte psihosociale cu privire la modul de 

întreţinere şi educare a minorului( minorilor)  în cauză, care este comportarea adulţilor faţă de 

minor/minori, condiţiile de viaţă ale acestora, atât din punct punct de vedere moral cât şi material, 

din care: 36 rapoarte solicitate de Judecătoria Constanţa-Secţia Civilă, 5 rapoarte solicitate de 

notari publici, 3 rapoarte solicitate de Tribunalul Constanţa şi 2 rapoarte solicitate de Poliţia 

Oraşului Năvodari. Am participat la asistarea a două persoane vârstnice la încheierea contractelor 

de întreţinere,  am intocmit documentaţia a zece curatele pentru minori. 

 

B. COMPARTIMENT AGRICOL 
 

In registrul agricol se înscriu date cu privire la gospodăriile populaţiei. În aceasta perioadă 

 s-au operat 650 înregistrări în registrele agricole, s-au emis adeverinţe necesare la 

întocmirea dosarelor de acordare ajutor social, alocaţie de susţinere a  familiei la rezolvarea 

problemelor cu alte instituţii (A.P.I.A., şcoli, facultăţi… );  

 s-au eliberat un număr de 12 Certificate de Producător în vederea valorificării în pieţe, 

târguri şi oboare a produselor agricole; 

 se completează registrele agricole pentru perioada 2010-2014 în sistem clasic şi 

electronic.  

În cadrul fondului funciar 

 au avut loc un număr de 15 şedinţe de fond funciar în care s-au discutat cereri, sentinţe 

civile, referitoare la stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor conform legilor 

fondului funciar; 
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 s-au făcut propuneri pentru Comisia Judeţeană de Fond Funciar în vederea rectificării 

unui număr de 4 titluri de proprietate, care au fost validate  şi propuneri pentru emiterea 

unui număr de 6 titluri de proprietate din care s-au validat 4 propuneri. 

 

C. CASA DE CULTURĂ „PONTUS EUXINUS” NĂVODARI 
 

           Casa de Cultura Pontus Euxinus din Năvodari este o instituţie culturală tânără. De la 

inaugurarea în anul 2006 Casa de Cultură Pontus Euxinus Năvodari se bucură de interesul 

constant al publicului şi este un exemplu de succes pentru un parteneriat public-privat în 

domeniul cultural. Echipă  Casei 

de Cultură are misiunea de a 

media o imagine actuală şi vie a 

orașului Năvodari sub toate 

aspectele sale, prin intermediul 

unui program cultural variat, dar 

şi al cursurilor de formare a 

tinerelor talente în diferite 

domenii şi al bibliotecii. 

Încercăm să găsim mereu noi căi 

de mediere a schimbului cultural 

şi să susţinem acest transfer 

cultural prin numeorase 

parteneriate. La Casa de Cultura  

activeaza cursuri dinamice şi 

creative pentru adulţi şi copii, 

dar şi un program cultural variat, captivant şi complex, care are la bază conceptul de cultură în 

sens larg. De asemenea, biblioteca noastră vă stă la dispoziţie cu o gamă largă de publicaţii, ziare 

şi reviste, precum şi cărţi pentru copii şi adolescenţi, literatură contemporană şi de 

specialitate.Printre partenerii noştri se numără o serie de instituţii locale dar şi internationale. 

În activitatea noastră am plecat de la ideea, potrivit căreia, Casa de Cultură Pontus 

Euxinus Năvodari este a cetățenilor localității în care funcționează. Noi doar o administrăm. De 

aceea ea trebuie să ofere cetățenilor posibilitatea pentru ca să se manifeste cultural, atât in calitate 

de creatori de valori culturale, cât și în calitate de consumatori de fapte de cultură. În aceeași 

măsură casa de cultură trebuie să reprezinte un factor activ în viața localității menținând  

permanent vie memoria trecutului cultural al localității dar ți a istoriei culturale naționale și 

mondiale.  

http://www.kulturzentrum-hermannstadt.ro/ro/kulturprogramm/
http://www.kulturzentrum-hermannstadt.ro/ro/bibliothek/
http://www.kulturzentrum-hermannstadt.ro/ro/sprachkurse/cursuri-de-limba-german259/
http://www.kulturzentrum-hermannstadt.ro/ro/sprachkurse/kinderkurse/
http://www.kulturzentrum-hermannstadt.ro/ro/kulturprogramm/
http://www.kulturzentrum-hermannstadt.ro/ro/bibliothek/


 

21 

 

Plecând de la dezideratele exprimate avem urmatoarele direcții de activitate:  

a) Crearea condițiilor pentru ca locuitorii orașului Năvodari și ai localităților limitrofe să se 

poată exprima cultural în cadrul Casei de Cultură Pontus Euxinus Năvodari in mod liber și fără 

discriminare; la Casa de Cultură Pontus Euxinus Năvodari se desfășoară urmatoarele activități 

curente:  

1. Dans modern; 

2. Dans popular; 

3. Balet; 

4. Cerc chitară; 

5. Cerc cercetași; 

6. Cerc teatru; 

7. Cerc șah; 

8. Atelier de dezvoltare a creativității 

pentru copii. 

Permanent suntem deschiși în ce privește organizarea și a altor activități în funcție de solicitări.  

b) Organizarea și intermedierea de activități culturale de calitate menite să satisfacă cerințele 

de consum ale cetățenilor orașului dar care să contribuie și la educația lor estetică, morală, civică, 

științifică etc. In aceste demersuri am căutat să promovăm valori autentice și să ne delimităm de 

nonvaloare și de subcultură. Au fost aduse lunar unul, două spectacole de diverse genuri și pentru 

diverse categorii de public: piese de teatru și film pentru copii, spectacole de revistă, spectacole 

de muzică, s-au organizat expoziții de pictură, origami, hand made tematice cu ocazia diverselor 

evenimente: 8 Martie, Paște, Crăciun au fost găzduite diverse festivaluri, au fost organizate și 

găzduite diverse simpozioane, au avut loc numeroase lansări de carte;  

c) Marcarea, prin activități organizate fie de noi, fie în colaborare cu alte instituții (Primărie, 

școli) a unor evenimente sau momente reprezentative pentru viața localității, a țării sau la nivel 

internațional. Pe această linie am sărbatorit prin acțiuni specifice o serie de zile de importanță 

istorică (Ziua națională, Ziua Unirii Principatelor, ziua de 8 Martie, Ziua Eroilor) sau zile de 

importanță culturală (aniversări sau comemorări: Eminescu, Nichita Stănescu, Nicolae Iorga, Ion 

Luca Caragiale), Ziua Mondială a Cărții, Ziua Internațională a Cărții pentru Copii, Ziua 

Biblioteciilor din România. Astfel Casa de Cultură Pontus Euxinus este și trebuie să fie a doua 

casă pentru iubitorii de cultură și frumos. 

REALIZĂRI IMPORTANTE 

a. Proiect „Dialogul Culturilor” 

 În cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, Casa 

de Cultură Pontus Euxinus Năvodari în parteneriat cu Casa de Cultură Svetlina din General 

Toshevo – Bulgaria, are un proiect în derulare în valoare de 100.000 euro cu participarea 

Consiliului Local Năvodari de 2,18%. 
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 Proiectul este pe o perioadă de 1 an și are ca obiectiv modernizarea Casei de Cultură 

Pontus Euxinus Năvodari, organizarea de evenimente culturale și schimb cultural româno-bulgar. 

b. Trofeul „Delfinul de Aur” 

Trofeul „Delfinul de Aur” distincție obținută de Corul Armonia la Festivalul Intern de muzică 

ușoară San Remo – Italia. 

 

Program activități culturale: 

 Ziua Femeii – luna martie; 

 Festivalul de Teatru I.L. Caragiale  - luna aprilie; 

 Serbare câmpenească 1 mai – luna mai; 

 Ziua Internațională a Copilului  - 1 iunie; 

 Festivalul Internațional de Muzică Ușoară „Delfinul de Aur”  - luna iunie; 

 Zilele Orașului Năvodari – luna iulie; 

 Festivalul de poezie al rușilor-lipoveni în colaborare cu Asociația rușilor-lipoveni  - luna 

august; 

 „Navo Pontica”  - proiect național sportiv-turistic – luna august; 

 „Târgul meșteșugarilor de etnie romă” – luna august – Tabăra Năvodari; 

 Zilele Recoltei – luna octombrie; 

 Balul Bobocilor Liceul Lazăr Edeleanu – luna octombrie; 

 1 Decembrie „Ziua Națională a României” – luna decembrie; 

 Orășelul Copiilor – luna decembrie. 

Cercuri de pregătire cultural – educațională: 

 Dans modern;  

 Dans popular;  

 Balet;  

 Cerc chitară;  

 Cerc cercetași;  

 Cerc teatru;  

 Cerc șah;  

 Atelier de dezvoltare a creativității pentru copii;  

 Atelier de născocit povești și scriere creative;  

 Centru de voluntariat ””Prietenii bibliotecii”; 

 Centru de tineret gratuit – biblionet – “Lumea in biblioteca mea”; 
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ATELIER DE DEZVOLTARE A CREATIVITĂȚII PENTRU COPII 

Numărul de participant: 20  

Vârsta între 6 – 12 

Vizează în special dezvoltarea armonioasă a 

personalității copiilor prin tehnici de arte combinate 

(pictură, modelaj, colaj, etc.). 

Evenimente organizate trimestrial „Alături de copilul 

meu”, fac o excursie în copilărie Ediția a III-a, 

participă copii alături de părinți. 

 

 

CERC TEATRU 

Au participat în anul 2012 la:Festivalul Concurs de 

Teatru Școlar Brăila ediția XIII – 07.07.2012 

Locul I – secțiunea scenetă 

Locul I – secțiunea spectacol 

Festivalul Național „Spiritul lui Caragiale” ediția a 

VIII-a – 25.05.2012 Locul II 

 

 

 

 

CERC ȘAH 

Copii participanți 20 

Concurs județean de șah luna mai organizat la 

Năvodari ediția a IV-a 
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CERC DE CHITARĂ 

Copii participanți – 16 

Inițiază copii în tainele muzicii folk și clasică și 

organizează spectacole în aer liber și în incinta Casei 

de Cultură Pontus Euxinus Năvodari. 

 

 

 

 

CERC DANS POPULAR 

Copii participanți – 20 

Timp de 10 ani, Casa de Cultură Pontus Euxinus 

Năvodari și-a câștigat un renume în țară și străinătate, 

prin Ansamblul Plaiuri Năvodărene, câștigând 

numeroasele distincții: Festivalul Internațional de 

Folclor „Gemlik” – Turcia unde a obținut Diploma de 

Merit și și Placheta de Aur; Festivalul Internațional de 

Folclor „Tekirdag” – Turcia unde a obținut locul I – 2000; În țară a participat la 6 festivaluri de 

Folclor unde au obținut locuri fruntașe, I, II, III; În anul 2012 au predat ștafeta noii generații de 

dansatori cu vârste cuprinse între 6-9 ani care au „datoria” de a păstra și promova tradițiile și 

dansul popular dobrogean. 

 

CERC CERCETAȘI 

Copii participanți – 40 

Înființat în 2013, se adresează tuturor copiilor și  se 

bazează pe învățarea tehnicilor de conviețuire  cu 

natura. Petrecerea timpului liber într-un mod plăcut 

și educativ.  
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CERC BALET ȘI DANS MODERN 

 

Balet – 40 participanți 

Dans modern și streetdance – 65 participanți 

 

 

 

 

 

CONCURSURI ȘI PREMII OBȚINUTE ÎN ANUL 2012: 

 LOCUL I – Little Fresh Crew – Categoria „Streetdance” (10-14 ani) la Festivalul Buzoian 

al Tinereții – Buzău 5 mai 2012; 

 TROFEUL – CUPA BUZĂULUI – Fresh Crew – Categoria „Dans Modern” (15-18 ani) 

la Festivalul Buzoian al Tinereții – Buzău 5 mai 2012; 

 Locul II – Fresh Crew – Secțiunea „Alte stiluri (Reggaeton)”(15-18 ani) la Festivalul 

Internațional Flashdance Caracal 18-20 mai 2012; 

 Locul III – Fresh Crew – Secțiunea „Streetdance” (15-18 ani) la Festivalul Internațional 

Flashdance Caracal 18-20 mai 2012; 

 Locul II – Litle Fresh Crew – Secțiunea „Dans tematic” (11-14 ani) la Festivalul 

Internațional Flashdance Caracal 18 – 20 mai 2012; 

 Locul II – Litle Fresh Crew – Secțiunea „Streetdance” (11-14 ani) la Festivalul 

Internațional Flashdance Caracal 18 – 20 mai 2012; 

 Locul II – Butterfly – secțiunea „Performing art-Balet”(Kinder) la Festivalul Național 

Dans Romania Open Năvodari 27-31 iulie 2012; 

 Locul I – Little Fresh Crew – Secțiunea „Dans Contemporan – Fantezie”(Juniori) la 

Festivalul National Dans Romania Open Năvodari 27 – 31 iulie 2012; 

 Locul II – Little Fresh Crew – Secțiunea „Dans contemporan – Urban” (Juniori) la 

Festivalul Național Dans Romania Open Năvodari 27 – 31 iulie 2012. 
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BIBLIOTECA PONTUS EUXINUS NĂVODARI 

Biblioteca Pontus Euxinus Năvodari are 

misiunea de a servi interesele de informare, 

studiu, educație, lectură și recreere ale 

utilizatorilor din orașul Năvodari și nu 

numai, oferind acces liber, gratuit și 

nediscriminatoriu la informație și 

cunoaștere prin baza de date și colecțiile 

proprii. 

Biblioteca în anul 2012 – consolidarea 

poziției de centru cultural și educative  

 

ACȚIUNI: 

 Furnizarea unor programe culturale și educative extensive în parteneriat cu școlile, 

grădinițele și liceul din oraș; 

 Desfășurarea unor programe punctuale de promovare și stimulare a lecturii; 

 Extinderea și diversificarea activitățiilor de prezentare a colecțiilor și serviciilor de 

bibliotecă drept formă de promovare intensivă a imaginii bibliotecii în școli, grădinițe și 

liceu. 

 

EVENIMENTE CULTURALE ORGANIZATE DE BIBLIOTECA PONTUS EUXINUS 

NĂVODARI ÎN ANUL 2012: 

 13-14-15 ianuarie – Ziua Culturii Naționale – Eminescu 2013 – expoziții și manifestări 

culturale dedicate evenimentului; 

 24 ianuarie – Unirea Principatelor Române – manifestări, expoziții; 

 30 ianuarie – Ion Luca Caragiale – 160 de ani de la naștere – manifestări, programe 

literar-artistice, expoziții; 

 1martie – 8 martie – Mărțișorul – simbol, tradiții, legende – expoziții, programe literar-

artistice; 

 1 martie – Ion Creangă – 175 de ani de la nașterea – manifestări, programe literar-

artistice, expoziții; 

 21 martie – Ziua Mondială a Poeziei – expoziții; 
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 2 aprilie – Ziua Internațională a Cărții pentru Copii – manifestări, programe literar-

artistice, expoziții;  

 9-13 aprilie – Sărbătorile Pascale la români – manifestări, programe literar-artistice, 

expoziții; 

 23 aprilie – Ziua Bibliotecarului – activități specifice profesiei de bibliotecar 

 9 mai – „Tropa, tropa, tropa, noi plecăm prin Europa”, festivalul țărilor europene, ediția a 

IV-a, acțiune inițiată de Biblioteca Pontus Euxinus Năvodari și desfășurată în parteneriat 

cu cele trei școli din Năvodari; 

 1 – 5 iunie – Zilele Cărții pentru Copii – manifestări, serbări, Carnavalul Cărții; 

 9 iunie – 100 de ani de la moartea lui Ioan Luca Caragiale – manifestări, programe literar 

artistice, expoziții tematice; 

 16-18 octombrie – participarea bibliotecii la cursul „Povestiri digitale” (Digi Tales), 

organizat la nivel național de fundația Irex; 

 Realizarea filmului „La Pontul Euxin”  în care este promovată imaginea bibliotecii, film 

ce poate fi vizionat pe youtube.com.; 

 12-16 noiembrie – „Săptămâna bunăvoinței” întâlniri la bibliotecă ale copiilor cu 

„Oamenii frumoși”; 

 „Ora poveștilor”  este un serviciu nou, oferit de bibliotecă, gratuit, o dată pe săptămână; 

 Participarea bibliotecii la acțiuni naționale: este al treilea an consecutiv când biblioteca 

Pontus Euxinus Năvodari participă ca partener local în cadrul Săptămânii Naționale a 

Voluntariatului, cu acțiunea intitulată „Instigare la lectură”; 

 SNV este inițiat și coordonat de Pro Vobis – Centrul Național de Resurse pentru 

Voluntariat, fiind derulat în parteneriat cu Federația VOLUM, centrele de voluntariat și 

partenerii locali. 

Pe parcursul întregului an au fost inițiate acțiuni de voluntariat cu grupul de voluntari 

„Prietenii bibliotecii”. 

„Biblionet – lumea în biblioteca mea” 

Prin parteneriatul încheiat între fundația Irex și Primăria Orașului Năvodari, reprezentată 

de primarul orașului, Matei Nicolae, biblioteca a fost dotată cu 8 calculatoare cu acces gratuit 

pentru public. 

Activitatea Bibliotecii Pontus Euxinus Năvodari poate fi urmărită pe facebook, cu link-ul: 

http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Pontus-Euxinus-Năvodari/144136485657016 

Date statistice privind Biblioteca Pontus Euxinus Năvodari: 

 Număr volul cărți existente: 29.296 volume; 

 Număr utilizatori înscriși: 5.080 utilizatori; 

 Număr utilizatori activi: 2.920 utilizatori; 

http://www.facebook.com/pages/Biblioteca-Pontus-Euxinus-Năvodari/144136485657016
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 Număr utilizatori Biblionet: 4.350 utilizatori / în intervalul 1.01-10.11; 

 Număr bibliotecari: 2 bibliotecari. 

 

D. POLIȚIA  LOCALĂ 
                                                                                                                                                                     

Poliția Locală iși desfășoară activitatea în baza prevederilor Legii 155/2010, a H.G.1332/2010, a 

prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.61/2011- Regulamentul de organizare și funcționare al 

Poliției Locale.  

Organizarea Direcției Poliției Locale este următoarea: 

 Serviciul ordine publică, paza și intervenție format dintr-un număr de 19 polițiști locali și 

1 agent de securitate; 

 Compartimentul circulație rutieră –un polițist local; 

 Compartimentul disciplină în construcții, protecția mediului, activități comerciale - un 

polițist local; 

 Compartimentul evidența persoanei - un polițist local; 

 In cadrul poliției locale funcționează și dispeceratul de monitorizare încadrat cu 4 

dispeceri. 

Direcția Poliția Locală își desfășoară activitatea pentru: 

A. Asigurarea ordinii și liniștii publice, pazei în zonele și locurile stabilite prin planul de ordine și 

siguranță: 

a) În vederea desfășurării în bune condițiuni a acestei activități Poliția Comunitară  a 

acționat și acționează continu prin patrulare, supraveghere, legitimare, prevenire si 

sancționare a celor care încalcă prevederile legale și normele de conviețuire socială. 

Au fost aplicate un numar de 184 de sancțuni în valoare de  39700 lei;  

 b) La solicitarea conducerii Primăriei, a conducerii Clubului Sportiv Săgeata 

Năvodari personalul D.P.L. a acționat în colaborare cu celelate structuri din cadrul 

MIRA, dar și independent la toate manifestările organizate în acest sens, pentru buna 

desfășurare a lor, astfel: 

 ședințe ale Consiliului Local; 

 spectacole cu ocazia unor sărbători; 

 manifestări religioase; 

 sărbătorirea Zilei de 1 MAI; 



 

29 

 

 Ziua Eroilor; 

 Zilele Orașului Năvodari; 

 Ziua Recoltei; 

 sărbătorirea Zilei Unirii; 

 sărbătorile de Iarnă; 

 campania electorală pentru alegerile locale; 

 meciurile de fotbal, jucate acasă de către echipa de fotbal Săgeata Năvodari. 

c) S-a acționat pentru însoțirea reprezentanților Primăriei, pentru rezolvarea unor 

sesizări. Au fost însoțiți reprezentanții primăriei la: 

 activități de demolare a unor construcții amplasate ilegal pe domeniul public; 

 activități pe linie de asistență socială; 

 activități de încetare a activității unor agenți economici care funcționau fără 

avizele legale. 

d) Prevenirea și combaterea încalcării normelor legale privind curățenia orașului. 

    Este una din principalele atribuții ale Politiei Locale, personalul instituției 

confruntându-se cu numeroase situații cănd cetățeni ai orașului, dar și din alte 

localității au depozitat gunoaie și moloz în zonele limitrofe localității. S-a desfășurat 

și se desfășoară în continuare activități de  avertizare a cetățenilor pentru ridicarea 

moluzului, pană la ieșirea din localitate. 

Au fost constatate un numar de 65 de contravenți și sancționate conform 

prevederilor HCL 207/2008 . 

B. Circulația pe drumurile publice 

     S-a acordat sprijin, în vederea deblocării carosabilului și asigurării fluenței traficului rutier, la 

lucrările de reabilitare a rețelelor de apă și canal, cât și la toaletarea arborilor. Polițiștii locali au 

asigurat fluența traficului rutier la acțiunile cultural-sportive și la procesiunea religioasă cu ocazia 

sărbătorii Sfânta Parascheeva. S-a asigurat fluența traficului, pentru executarea lucrărilor de 

marcaje rutiere și pietonale pe toate arterele de circulație din oraș. Agenții Poliției Locale 

acționează în special pentru sancționarea conducătorilor auto care încalcă prevederile HCL 

207/2008 privind parcările și accesul în zone cu restricție precum și pentru nerespectarea 

semnificației indicatoarelor de tonaj. Au fost aplicate un numar de 193 sancțiuni.   

C. Disciplina în construcții și afișajul stradal 
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    Se actioneaza în special pentru verificarea documentelor privind legalitatea construcțiilor de 

orice fel precum și respectarea acestora. Au fost aplicate un numar de 23 sancțiuni 

contravenționale. 

D.  Pe linia activitatii comerciale pe raza orașului agenții poliției locale acționează pentru 

respectarea normelor legale privind desfașurarea comerțului stradal și activităților, comerciale,  

verifica legalitatea activităților de comercializare a produselor desfășurate de operatorii 

economici,  persoane fizice și juridice autorizate și producători particulari. Au fost aplicate un 

număr de 12 sancțiuni contravenționale.  

E.  In domeniul protecției mediului se acționeză pentru controlul și respectarea prevederilor 

legale privind condițiile de ridicare, transport și depozitare a deșeurilor. Verificarea existenței 

contractelor de salubrizare încheiate de către persoane fizice sau juridice, potrivit legii. Au fost 

aplicate un numar de 13 sancțiuni contravenționale. 

F. Activități privind evidența persoanei. 

Principala activitate a fost aceea de înmanare a carților de alegator – 136 

 s-au rezolvat adresele primite de la Judecatorie și tribunal cu privire la persoanele 

puse in libertate provizorie; 

 s-au efectuat verificari cu privire la legalitatea stabilirii domiciliului pe raza orasului; 

 s-a instalat si s-a pus in functiune aparatura necesara pentru  accesul la bazele de data 

ale MAI. 

G. Alte activități: 

a) Supravegherea unităților școlare: 

  Agenții Poliției Locale asigură prin sondaj ordinea la cele trei școli de pe raza orașului, 

zilnic. S-a asigurat protecția elevilor și a cadrelor didactice în timpul programului stabilit. 

Au fost depistate persoane ce deranjau liniștea publică acestea fiind sancționate 

corespunzător. S-a asigurat ordinea și linistea  pe timpul desfașurării examenului de 

bacalaureat precum și transportul lucrărilor. 

b) Rezolvarea unor sesizări ale cetățenilor: 

Au fost primite si rezolvate un numar de 714 sesizări, astfel: 

 sesizări ale unor asociații de locatari privind tulburarea ordinii și liniștii publice 

de către unii consumatori din baruri și restaurante; 

 rezolvarea unor conflicte intrafamiliale; 

 lipire afișe electorale în locuri nepermise; 

 aplanarea unor scandaluri și altor stări conflictuale; 
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 rezolvarea unor sesizări privind parcarea unor autovehicule pe spațiul verde; 

 rezolvarea unor sesizări privind curațenia.   

c) Activități executate împreună cu Poliția Națională:  

 Personalul D.P.L acordă sprijin Poliției Naționale, dar și Poliției Rutiere atat cu 

personal, în funcție de efectivele avute la dispoziție, dar și prin organizarea unor acțiuni 

punctuale în scopul depistării și sancționării persoanelor care încalcă legea precum și 

menținerea ordinii și liniștii publice și a siguranței rutiere. Astfel s-au organizat următoarele 

acțiuni: 

 prinderea unor infractori; 

 filtre la intrările în oraș; 

 verificarea unor agenți economici privind respectarea programului de 

funcționare; 

 depistatea unor persoane care locuiesc ilegal; 

 rezolvarea unor evenimente sesizate prin serviciul de urgență 112; 

 au fost predate un numar de 21 de persoane surprinse în timp ce săvarșeau 

infracțiuni. 

d) Legitimări efectuate: 369 

e) Transport de valori – zilnic de la Direcția Economică la trezorerie și bănci. 

f) S-a acordat sprijin echipelor de lucratori in vederea executarii activitatii de toaletare a 

arborilor de pe arterele de comunicatii ale localitatii. 

g) Personalul Politiei Locale a participat la programul de instruire conform prevederilor 

Legii nr. 155/2010. 

h) Au fost școlarizați in institutiile de invatamant ale MAI un numar de sase politisti locali. 

i)  S-a efectuat controlul medical anual si testarea psihologic, fiind testat tot personalul. La 

testarea psihologica privind dreptul de a purta armament si munitie cat si dreptul de a 

conduce autovehicule pe drumurile publice toti angajatii au fost declarati admisi.  

j)  Un numar de opt agenti de paza si ordine au trecut in radul functionarilor publici fiind 

incadrati pe functii de politisti locali. 

k) În vederea eficientizării activității Poliției Locale întreg personalul va avea în vedere 

următoarele:  

1. Respectarea intocmai si punerea in practica a prevederilor actelor normative care 

reglementeaza activitatea Politiei Locale; 
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2. Respectarea intocmai a atributiilor inscrise in fisa postului; 

3. Imbunatatirea continua a pregatirii profesionale prin participarea la sedintele 

lunare de instruire teoretica si practica, a sedintelor de pregatire fizica , a studiului 

individual; 

4. Aducerea la cunostinta conducerii despre neregulile constatate pe timpul 

serviciului dar si in afara orelor de program si informarea imediata a persoanelor 

responsabile din Primarie; 

5. Portul regulamentar al tinutei si mijloacelor de autoaparare din dotare; 

6. Informarea reciproca despre unele probleme de ordin operativ aparute pe raza 

orasului ; 

7. Respectul fata de cetatean, sefi si colegii de munca; 

8. Sanctionarea imediata a oricaror incalcari privind aspecte ale ordinii si linistii 

publice , curateniei localitatii; 

9. Grija fata de bunurile din dotarea institutiei, in special de autovehicule. 

10. Punerea in aplicare adispozitiilor date de conducerea D.P.L.; 

11. Respectarea Codului de conduita al functionarului public si personalului 

contractual; 

12. Planificarea judicioasa, de catre sefii de  tura, a personalului in serviciu.; 
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În concluzie: 

       Activitatea Poliției Locale s-a desfașurat și se va desfășura în interesul persoanei și al 

comunității, în scopul asigurării ordinii și liniștii publice, menținerii unui oraș curat, exclusiv pe 

baza și în executarea legii.  

               Întocmit, 

    Director  Executiv 

      Necula  Constantin 
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ANEXA  Nr. IV/2  

 

Drepturi specifice activitatii desfasurate in institutiile publice de aparare, ordine publica si 

siguranta nationala. 

(1) Pentru compensarea activitatii suplimentare specifice, desfasurate in institutiile publice de 

aparare, ordine publica si siguranta nationala, cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii 

voluntari in activitate, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei 

penitenciare si personalul civil beneficiaza de o indemnizatie de pana la 7% din solda functiei de 

baza/salariul functiei de baza/salariul de baza.  

(2) Categoriile de personal si marimea concreta a indemnizatiei se stabilesc prin ordin al 

ordonatorului principal de credite.  

ANEXA I/3 

1. Stabilirea categoriilor judetelor, municipiilor si oraselor se face prin hotarare a Guvernului.  

2. In cazul secretarului unitatilor administrativ-teritoriale care, in mod exceptional, potrivit legii, 

are studii medii, salariul de baza prevazut de prezentul act normativ se diminueaza cu 10%.  

3. In coeficientii de ierarhizare sunt cuprinse salariul de merit, sporul de confidentialitate, sporul 

de stabilitate, sporul de dispozitiv, sporul de vechime in munca.  

4. Politistii comunitari beneficiaza si de prevederile pct. 1 din anexa nr. IV/2.  

 

E. DIRECȚIA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT  
 

Obiectul de activitate al Direcției este administrarea și gestionarea bunurilor ce aparțin 

domeniului public și privat al orașului.  

Obiectul de activitate s-a realizat prin: 

1. Administrarea, întreținerea, dezvoltarea domeniului public și valorificarea acestuia în limita 

prevederilor legale după cum urmează: 

 continuarea activității inițiate în anul 2009 de întocmire a cadastrelor și înscriere în cartea 

funciară a orașului Năvodari pentru bunurile imobile (terenuri și construcții), în perioada 

supusă analizei realizându-se 127 cadastre/actualizări cadastre;     

 atribuirea a 10 locuințe sociale; 

 închirierea pentru acces la spații cu altă destinație decăt locuințe, încheierea contractelor de 

închiriere pentru cluburi sportive și pentru activități culturale, în numar de 12; 
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 încheierea a 4 contracte de concesiune pentru cabinete medicale; 

 întocmirea a 46 note  de ocupare a domeniului public pentru activități comerciale, 

promovare de brand-uri, organizarea de târguri tradiționale;    

 emiterea a 19 avize pentru afisaj publicitar.                

Prin activitatea anuală de inventariere a patrimoniului orașului realizată la finele anului 2012 

suprafața domeniului public a orașului s-a majorat cu 717.300 mp., având o valoare de inventar 

de 41.219.346,97 lei, prin exproprieri pentru cauza de utilitate publică, prin preluări de alei din 

proprietatea privată, transferul din domeniul privat al terenurilor disponibilizate prin demolări de 

garaje și alte construcții cu caracter provizoriu, diferențe rezultate în urma realizării masurătorilor 

cadastrale pentru realizarea unor proiecte de investiții cu finanțare din fonduri europene s-a pus la 

dispoziția compartimentului ”Management Programe” o suprafață de teren de  40,5 hectare. 

 

2. Organizarea și coordonarea activității cimitirelor 

Activitatea se desfașoară în limitele prevederilor Regulamentului aprobat prin H.C.L. 

Năvodari nr. 134/26.05.2009 pentru perioada anterior menționată, materializându-se prin 

următoarele: 

 încheierea unui număr de 248 contracte de concesiune locuri de veci; 

 eliberarea unui număr de 130 avize pentru lucrări de amenajări funerare; 

 împrejmuirea cimitirelor realizată de angajații Serviciului de Gospodărie Comunală; 

 lucrările de întreținere curentă și igienizare (zugravirea gardului, mentenanța iluminatului, 

cosirea ierbii); 

 asigurarea ordinii în incinta cimitirelor. 

 

3. Administrarea, întreținerea și înfrumusețarea spațiilor verzi 

Execuția lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi prin lucrări specifice (evacuare pământ 

aflat în exces sau care nu îndeplinește cerințele fizico-chimice dezvoltării plantelor, umpluturi de 

pământ vegetal, nivelarea, trasarea, terasarea, semănarea sau plantarea, udarea și întreținerea 

plantelor după plantare). Aceste lucrări se realizează cu o echipa de salariați contractuali în cadrul 

Serviciului de Gospodărie Comunală. Plantările s-au realizat primăvara și toamna în următoarele 

zone: parcurile orășenești, străzile Rândunelelor, Nucilor, Albinelor, Constanței, Plopilor, Aleea 

Tașaul, Aleea Trandafirilor, str. Midiei, Piațeta “Ion Dogărăscu”, zona “KM. O”, zona Troița, 

sensurile de giatorii, str. Mării, zona Primărie. S-au făcut plantări de ienuperi, gutui japonezi, 
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buxus, tamarix, petunia, panseluțe curgătoare, spireea, salcâm roșu, prunus, ilex, brazi, mușcate, 

lalele, zambile și trandafiri. 

 

4. Lucrări de gospodărie comunală care includ lucrările: 

 activitatea de tăiere și toaletare de arbori plantați pe domeniul public al orașului, tunderea 

gardului viu și a gazonului. Aceste lucrări s-au realizat cu precădere pe străzile: Albinelor, 

Rândunelelor, Plopilor, Constanței, zona Tabăra Năvodari, Culturii, Ogorului; materialul 

lemons rezultat fiind distribuit, prin Direcția de Asistenta Socială cetățenilor cu probleme 

sociale, care folosesc sisteme de încălzire cu combustibil solid; 

 cosirea ierbii în zonele riverane bulevardelor Năvodari și Mamaia Nord, blocurilor de 

locuințe și zonelor de promenadă estivală;  

 varuirea anuală și numerotarea stâlpilor de iluminat public = 2485buc.; 

 zugrăvirea bordurilor carosabile (50000buc.) în vederea igienizării, înfrumusețării și 

îmbunătățirii semnalizării rutiere a parții carosabile a străzilor și bulevardelor; 

 executarea lucrărilor de vopsire la cele 3 poduri rutiere aflate pe raza administrativă a 

Orașului Năvodari (centura de protecție și parapeții metalici); 

 executarea marcajelor rutiere pe o lungime de 24.399 ml. (bulevarde, străzi și parcări); 

 tot pentru îmbunătățirea siguranței traficului rutier au fost montate semne de circulație, 

separatoare de sens și antiviteze (pe străzile Rândunelelor, Albinelor, Constanței, Nuferilor, 

Stadionului, Plopilor);  

 de asemeni a fost montat mobilier urban pe străzile Rândunelelor, Albinelor, Constanței, 

Nuferilor, Midiei, Tineretului, Mării, Cabanei, Panseluțelor, Ogorului, Sănătății, Culturii, 

Meduzei, Delfinului și în parcurile orășenești, însemnând 92 de bănci, 20 de leagane, 266 

coșulețe stradale și s-au reabilitat balansoarele existente; 

 ridicarea la cotă a unui număr de 112 guri de camine stradale;  

 realizarea lucrărilor de reparații la caminul de locuințe sociale din strada Sănătății 

(hidroizolația și colectorul de canalizare menajeră din subsol); 

 combaterea insectelor prin acțiunea de dezinsecție care s-a realizat de la sol și din aer, pe 

toată raza administrativă a orașului. 
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5. Activitatea de transport și iluminat public 

 organizarea activității de transport  marfă ce depășește masa maximă autorizată de 3,5 tone 

și a celui agabaritic în orașul Năvodari prin emiterea de autorizații în valoare de 163.289 

lei; 

 reglementarea utilizării parcărilor publice prin rezervarea locurilor de parcare cu plata taxei 

locale (in perioada analizată s-au rezervat 986 de locuri);       

 pentru transportul în comun pe raza Orașului Năvodari, Primăria emite și avizează anual 

licențe de transport. În prezent în orașul Năvodari există un număr de 6 operatori autorizați.   

 pentru activitatea de taxi, în colaborare cu Asociația Taximetriștilor Independenți din 

Năvodari, se emit de către Primărie licențe cu termen de valabilitate de 5 ani de zile sub 

condiția vizării anuale, în prezent fiind autorizați un numar de 24 de operatori de taxi. 

Iluminatul public este asigurat pe toata raza administrativă a orașului, mentenanța fiind in 

sarcina unei societați specializate. Aceasta are obligația să asigure 24 din 24 de ore personal 

calificat și autorizat pentru activitatea contractată. Pe lângă iluminatul stradal, Primăria Orașului 

Năvodari a dezvoltat un program prin care s-a realizat și iluminat arhitectural în zona instituțiilor 

de învățământ, de cult, de cultură, în parcurile orașului, în zona grupurilor statuare și este în 

derulare cel realizat în imediata vecinătate a blocurilor de locuințe.  Deoarece sunt zone în care se 

impune modernizarea rețelei de iluminat public și extinderea rețelei electrice pentru consumul 

casnic (având în vedere dezvoltarea urbanistică a orașului), Primăria Năvodari a demarat un 

program investițional propriu in anul 2012. În acest program sunt incluse cartierul Peninsula, 

zona străzilor Gării, Speranței, Prelungirea Viilor, zona străzilor T si C, Cartierul Mamaia Sat, 

str. Câmpului, Ceferistului, aleile preluate din proprietatea privată în domeniul public al orașului,  

urmând a fi incluse și alte zone ale orașului după aprobarea PUG-ului. 

 

6. Activitatea instituțiilor de învațamant se desfășoară în cadrul a patru unități preșcolare, trei 

școli generale și a grupului școlar “Lazăr Edeleanu”, Primăria Orașului Năvodari implicându-se 

în activitatea acestora prin asigurarea resurselor materiale necesare desfășurării acestora, pe 

perioada anului 2012 efectuându-se lucrări de igienizare a grădinițelor și școlilor, repararea 

instalațiilor interioare și repararea tâmplăriilor, înlocuirea mobilierului deteriorat, achiziționarea 

de echipamente specifice activității informatice (calculatoare,  copiatoare, imprimante). Pentru 

grădinițele cu orar prelungit (două la număr), pe langă activitățile enumerate ulterior, se asigură 
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decontarea analizelor personalului și resursele financiare necesare dotării și întreținerii 

bucătăriilor, sălilor de mese și a dormitoarelor. 

 

7. Salubtizarea domeniului public al orașului și colectarea reziduurilor menajere de la persoanele 

fizice și juridice se realizează de către o firmă autorizată care are obligatia contractuală să asigure 

o stare de permanentă curațenie a orașului. În orașul Năvodari s-a implementat colectarea 

selectivă, fiind amplasate pe domeniul public containerele necesare, iar igienizarea este asigurată 

atât cu resurse umane, cât și cu resurse mecanice, însemnând autogunoiere, autospeciale pentru 

măturat și aspirat praf, autocisterne pentru spălatul străzilor și trotuarelor, automătura, 

încărcătoare frontale și camioane. Pentru activitatea de deszăpezire și  combatere polei, societatea 

contractantă asigură de asemeni utilaje specifice (autocisterne pentru soluție, autoutilitară pentru 

împrăștierea nisipului, autoutilitare cu plug, utilaje multifuncționale. 

 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PRIVAT include terenurile situate în intravilanul localității, 

imobile și spații cu alte destinații și alte bunuri pentru realizarea obiectului de activitate. 

Administrarea domeniului privat se face cu diligenta unui bun proprietar. In anul 2012 și primul 

trimestru al anului 2013, au fost întocmite cadastre și înscrise în Cartea Funciară a orașului un 

număr de 127 de loturi de teren și încheiate un număr de 81 de contracte privind valorificarea 

domeniului privat al orașului. Raportat la inventarierea anului 2011, domeniul privat al orașului 

s-a diminuat cu 200 de hectare, fapt datorat reconstituirii dreptului de proprietate în baza legilor 

fondului funciar și soluționării cererilor în baza Legii 10/2001, trecerii în domeniul public a unei 

suprafețe de circa 62 de hectare, încheierii de contracte de schimb pentru utilitate publică, 

contracte de vânzare și transmiterea dreptului de proprietate asupra terenurilor către unitățile de 

cult de pe raza administrativă a orașului. 

 

ADMINISTRAREA PIEȚELOR AGROALIMENTARE  

În Orașul Năvodari există două piețe agroalimentare organizate și administrate de către oraș prin 

primărie, piețe în care se asigură dotarea specifică începând de la tarabe, spații deschise 

amenajate pentru brânzeturi și lactate și spații închise pentru carne și produse din carne, pentru 

pește și produse din pește, pentru fructe și legume, produse de panificație și altele. Spațiile sunt 

închiriate prin licitație publică, iar tarabele se închiriază lunar contra unei taxe aprobate de 

Consiliul Local. În ceea ce privește activitatea acestora, nu au fost înregistrate reclamații din 

partea cetățenilor. Subliniem că Primaria orașului Năvodari este interesată ca prin activitatea 
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desfășurată să satisfacă nevoile și cerințele cetățenilor, gradul acestora de satisfacție fiind cel care 

motivează activitatea administrației publice locale.  

Din păcate există și proiecte care nu s-au putut materializa sau finaliza din motive strict 

financiare și în acest sens, sperăm ca cetațenii din acele zone să ne acorde încrederea domniilor 

lor că tratam cu maximă atenție și interes rezolvarea acestora. Amintim aici asigurarea și 

extinderea utilităților în cartierul Mamaia Sat și finalizarea tramei stradale în cartierul străzilor T 

și C, în cartierul Mamaia Sat și în zona străzilor Gării – Speranței, Recoltei și Sibioarei. 

 

Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat 

Director Executiv, 

Scarlat Cerasela 

Anexă 
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F. ARHITECT SEF 
                         

         Conform  noii  structuri  organizatorice a aparatului de specialitate a primarului orasului 

Navodari, in subordinea arhitectului sef, organigrama cuprinde  urmatoarele compartimente: 

1. Compartiment disciplina in constructii 

2. Compartiment urbanism amenajare  teritoriala 

3. Compartiment masuratori topo- tehnic investitii – termoficare 

4. Compartiment fond locativ – sprijinire asociatii de proprietari  

5. Compartiment agricol 

  

1.  Compartiment disciplina in constructii  

    In ceea ce priveste disciplina in constructii se fac zilnic verificari 

in teren in vederea depistarii celor care construiesc ilegal sau care  nu respecta prevederile 

autorizatiilor de construire eliberate. In acest sens au fost intocmite un numar de 60 de note de 

constatare a unor nereguli privind mici abateri de la documentatia de construire si au fost aplicate 

13 amenzi conform prevederilor Legii 50/1991, amenzi ce insumeaza 115000 lei. Totodata prin 

procesele verbale de constatare a contraventiilor s-au stabilit si termene de intrare in legalitate sau 

de desfiintare a constructiilor executate  fara autorizatie.  

        Prin acelasi compartiment se urmaresc termenele de valabilitate ale autorizatiilor de 

construire eliberate in vederea aplicarii prevederilor codului fiscal, care reglementeaza modul de 

dobindire a cladirilor in vederea impozitarii acestora dupa cum urmeaza: art. 254 alin 8 lit. c „  

Atât în cazul persoanelor fizice, cât şi în cazul persoanelor juridice, pentru clădirile construite 

potrivit Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, data dobândirii 

clădirii se consideră după cum urmează: c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au 

fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat 

prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai 

pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în 

speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului 

prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa 

construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri. „   In acest sens au fost 

transmise beneficiarilor autorizatiilor emise in cursul anilor 2009 -2011, ale caror termene de 
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valabilitate si durate de executie au expirat si nu au facut demersurile necesare receptionarii si 

declararii constructiilor la Serviciul de Impozite si taxe locale,   un numar de  423 de notificari.  

 

2.  Compartiment urbanism amenajare  teritoriala   

    -   este compartimentul care se ocupa de primirea si eliberarea autorizatiilor de constructii 

pentru lucrarile care se desfasoara pe raza administrativ teritoriala a orasului Navodari, 

receptioneaza lucrarile executate in aceasta zona,  asigură elaborarea de proiecte de strategii de 

dezvoltare urbană şi teritorială şi le supune aprobării consiliului local, asigură elaborarea 

planurilor urbanistice aflate în competenţa autorităţilor publice locale, în conformitate cu 

prevederile legii,  acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor 

documentaţiilor de urbanism aprobate. 

        In acest sens s-au eliberat in cursul anului 2012 un numar de 462 autorizatii de 

construire si s-au receptionat 150 de constructii iar in anul 2013, pina la acest moment,  s-au 

eliberat 180 autorizatii si  70 de receptii de lucrari.  Dupa cum arata cifrele, criza economica prin 

care trecem in aceasta perioada nu a dus la o scadere foarte mare a numarului de investitii. 

      Referitor la  intocmirea si aprobarea documentatiilor de urbanism mentionam ca, in urma 

numeroaselor solicitari ale proprietarilor  terenurilor situate  in  imediata vecinatate a litoralului 

Marii Negre,  privind demararea unor lucrari de constructii, la acest moment se afla in derulare 

procedura de achizitie a  serviciului de proiectare pentru un Plan Urbanistic Zonal aferent 

Litoralului Marii Negre. 

      Documentatia privind Reactualizarea Planului Urbanistic General al orasului se afla in acest 

moment in procedura de avizare. 

     Au fost supuse spre aprobarea consiliului local un numar de  23 documentatii de urbanism, 

intocmite in conformitate cu prevederile art. 27^1  lit. c) din legea nr. 350 din 6 iulie 2001 

(*actualizată*) privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.  

 

3. Compartiment masuratori topo - tehnic investitii – termoficare 

 

Nr. 

Crt. 
DENUMIREA INVESTIŢIEI 

Anul executiei/stadiul  

1 
 „Înfiinţare parc (scuar public) Ţara Piticilor în 

oraş Năvodari” 

2012 

2 Extindere reţea gaze naturale oras Navodari 2012 , 
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se continua  in 2013 

3  „Realizare centru de afaceri oraş Năvodari” 
In curs de derulare procedura de 

licitatie pentru executie 

4  „Realizare centru de agrement Năvodari” In curs de derulare  2013 

5 Sistem bariere automate zona piata centrala  2012 

6 Amenajare fântână arteziană Centru Cultural 2012 

7 
Proiectare şi execuţie reţele electrică zona de 

lotizări Peninsula 

In derulare  

8 
Proiectare şi execuţie reabilitare faţade 216 

blocuri de locuinţe oraş Năvodari 

 realizate partial  in  2012 – si in 

derulare conform contractelor 

pina in anul 2016   

9 
Proiectare şi exec. alimentare cu apă locuinţe 

colective prin ANL 

In derulare  

10 
Proiectare şi exec. branşament energie electrică 

locuinţe colective prin ANL 

In derulare 

11 
Proiectare şi exec. canalizare menajeră pentru 

locuinţe colective prin ANL 

In derulare 

12 

 „Îmbunătăţire accesului între mun. Constanţei şi 

platforma industrială Năvodari prin lărgirea şi 

modernizarea bdul. Mamaia - Năvodari 

In derulare procedura de 

selectare si desemnare a firmei 

care se va ocupa de executie  

13 

Proiectare şi execuţie pietruiri, parcări, asfaltare 

străzi, alei, amenajare trotuare în oraşul 

Năvodari 

Executate in 2012 si in derulare 

in 2013 

14 
Exec. Întreţinere carosabil prin asfaltare cu 

covoare bituminoase pe străzi existente 

In derulare  

15 Execuţie tramă stradală T+C In derulare  

16 

Elab. PUZ, SF şi PT „Îmbunătăţirea accesului 

între E60 şi platforma industrială Năvodari, prin 

modernizarea căii rutiere” 

In derulare  

17 

Elaborare DALI, expertiză, PT şi execuţie 

„Cantină socială şi centru de zi în localitatea 

Năvodari – reabilitare şi modernizare 

s-au elaborat documentatiile in 

anul 2012 la acest moment se 

afla in stadiul de executie  
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18 
Proiectare şi exec. alimentare cu gaze naturale 

locuinţe colective prin ANL 

In derulare  

19 
Achiziţie serviciu proiectare Biobază ptr. Câinii 

Comunitari de pe raza oraşului Năvodari 

In faza de executie 

20 
Achizitii mobilier urban – statui, fantani 

arteziene, etc. 

2012 si se deruleaza in 

continuare 

21  Ceasuri parc str. Midiei si str. Marii 2012 

22 
Executie racordare la reteaua electrica a statiei 

de pompare str. Campului 

2012 

23 Amenajare  locuri de joaca   2012 si se vor derula si in 2013 

24 
Proiectare si executare retele alimentare cu apa 

zona lotizari Sat Midia 

2013 

25 
Proiectare si executare retele iluminat public 

zona lotizari Sat  Midia 

2013 

26 
Alimentare cu apa si canalizare zona lotizari 

Concasor Peninsula 

2012 

27 
Realizare retea de  iluminat public zona lotizari 

Concasor Peninsula 

In derulare in cursul anului 

2013 

 

4. Compartiment fond locativ – sprijinire asociatii de proprietari  

      Dupa cum rezulta din  denumire, acest compartiment se ocupa de sprijinirea asociatiilor de 

proprietari  existente in orasul Navodari . In acest sens functionarul cu atributii in cadrul acestui 

compartiment  a desfasurat urmatoarele activitati :    

 a solutionat  un numar de 166  cereri in sezonul rece nov 2012 – mar 2013 pentru  

acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei cu gaze naturale,  verificarea  actelor, 

intocmirea dispozitiilor si rapoartelor statistice lunare la Agentia de Plati si Inspectie 

Sociala Constanta si la Congaz, conform O.U.G. 70/2011; 

 a solutionat un numar de 125  cereri in sezonul rece nov 2011 – mar 2012 pentru  

acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale,  verificarea  actelor, 

intocmirea dispozitiilor si rapoartelor statistice lunare la Agentia de Plati si Inspectie 

Sociala Constanta si la Congaz, conform O.U.G. 70/2011; 
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 a solutionat  60 cereri pentru acordarea înlesnirilor la plata impozitului pe clădiri, 

conform HCL nr. 243 / 10.11.2011 si  246 / 20.12.2012, verificare in teren a lucrarilor 

executate de termoizolatie, hidroizolatie, reparatii subsoluri, tamplarie pvc, bransamente 

gaze, etc. 

 a analizat si a solutionat 185 petitii  privind diferite reclamatii cu privire la activitatea 

unor administratori, sau dificultati aparute in cadrul administrarii unor asociatii de 

proprietari; 

 

5. Compartiment agricol 

        In registrul agricol din cadrul institutiei se inscriu date referitoare la gospodariile si 

terenurile detinute pe teritoriul administrativ al orasului  de catre diferite personae fizice si 

juridice .  

        In acest sens in perioada 2012 - 2013  persoana cu atributii in cadrul acestui compartiment  a 

desfasurat urmatoarele activitati:  

 650 inregistrari  in registrele agricole; 

 a intocmit si a eliberat, in baza cererilor depuse, adeverinte necesare pentru intocmirea 

dosarelor de acordare ajutor social, alocatie de sustinere a familiei, dosare A.P.I.A., scoli, 

licee, facultati etc. ; 

 a  eliberat  un numar de 12 Certificate de producator ;  

 a completat si completeaza in continuare registrele agricole aferente perioadei  2010-

2014. 

         Referitor la comisia locala de fond funciar, din cadrul careia face parte in calitate de 

membru functionarul din cadrul compartimentului agricol,  aceasta s-a intrunit lunar in sedinte in 

cadrul carora s-au discutat si analizat cereri si  sentinte civile referitoare la restabilirea dreptului 

de proprietate asupra terenurilor, conform legilor fondului funciar. In urma acestor intruniri s-au 

facut propuneri catre Comisia Judeteana de Fond Funciar in vederea rectificarii unui numar de 4 

titluri de proprietate si un numar de 6 propuneri pentru emiterea unor noi titluri, din care s-au 

validat 4 propuneri. 

              

  ARHITECT SEF, 

MITRAN DUMITRU 

 

 



 

53 

 

 

 

G. CLUB SPORTIV NĂVODARI 
  
Raport de activitate 2012 Box 

     Sectia de box a clubului C.S.Navodari continua sa se enumereze printre protagonistele 

Campionatelor Nationale de Box si ale Cupelor Romaniei, pe anul 2012, unde s-au castigat un 

numar de 9 medalii respectiv 4 de aur, 3 de argint si 2 de bronz dupa cum urmeaza: 

A. Campionate Nationale:   

Dudulica Ion       - cat 48 kg, Campion National de Juniori 

Dudulica Andrei- cat 36 kg, Campion National de Cadeti 

Barescu Mircea  – cat 66 kg, Vicecampion National de Juniori 

Akbal Alperen     - cat 69 kg, Medalie de bronz la Tineret 

B. Cupa Romaniei 

Baluta Ionut      – cat 56 kg, Medalie de aur Seniori 

Barascu Mircea – cat 66kg, Medalia de aur Juiori 

Dudulica Ion      - cat 46kg, Medalia de argint Juniori 

Stoian Petrica    - cat52 kg, Medalie de argint Tineret 

Akbal Alperen   - cat 69 kg, Medalie de bronz Tineret 

     Rezultatele sunt mai mult decat multumitoare si nutrim speranta repetarii acestora in 2013. 

     Pe plan local pentru popularizarea boxului avem in proiect organizarea  unei Cupe a orasului 

Navodari, ce se v-a desfasura concomitent cu Zilele Orasului Navodari, la sfarsitul lunii Iulie 

2013, iar pentru galele amicale in functie de calendarul intern al Federatiei Romane de Box, cu 

sprijinul Asociatiei Judetene de Box  vom fixa datele disputarii acestora. 

 

Director Executiv, Antrenor, 

Dinicu Constantin Ablalim Ferodin 

Raport de activitate Ianuarie - Aprilie 2013 

     Sectia de box a Clubului Sportiv Navodari isi desfasoara activitatea zilnica in sala de 

antrenament din complexul‟‟Modern‟‟, cu doua  sedinte, una dimineata 09-11 si una dupa-amiaza 

17-19. Selectia este deschisa permanenta, iubitorii sportului cu manusi fiind asteptati dupa 

programul mai sus mentionat.  Dupa primele luni ale acestui an, boxerii navodareni s-au situat 
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din nou printre protagonistii competitiilor nationale ale calendarului Federatiei Romane de Box, 

rezultatele foarte bune obtinute propulsand doi sportivi catre loturile reprezentative ale Romaniei! 

        Primul concurs „’Cupa Romaniei’’ pentru juniori (15-16ani) s-a desfasurat in localitatea 

Horezu, jud.Valcea, perioada 12-17.02 2013,unde sportivul Dudulica Ion a cucerit medalia de 

aur la categoria 50kg,dupa prestatii mai mult decit incintatoare, fiind desemnat cel mai bun 

boxer al competitiei!!  Selectionerul lotului national de juniori,Titi Tudor „‟Prosop‟‟ isi pune 

mari sperante in sportivul nostru la competitiile de anvergura,respectiv Campionate Europene 15-

30.06.2013 si Campionate Mondiale 17-31.08.2013, unde tanarul si talentatul boxer poate sa 

cucereasca o medalie, cat mai stralucitoare!!! 

        Al doilea concurs ‘’Cupa Romaniei’’ pentru tineret(17-18ani) ce s-a desfasurat in 

localitatea Braila,perioada 01-07.04.2013. ne-adus iarasi satisfactie deplina,sportivul Akbal 

Alperen, categoria 69kg. si-a invins toti adversarii (patru la numar) castigand medalia de 

aur si fiind selectionat la lotul national, unde obiectivul principal sunt Campionatele Europene, 

luna august 11-18. Pentru pregatirea acestui lot, antrenorul coordonator al loturilor nationale, 

Relu Auras, l-a propus pe Ablalim Ferodin, antrenorul sectiei noastre de box, ca o recompensa la 

capacitatea de munca de care da dovada. 

       Pentru urmatoarea competitie,‟‟Cupa Romaniei‟‟ pentru cadeti (13-14ani) ce se va desfasura 

in localitatea Targu-Jiu, perioada 14-20.05.2013. avem toate premizele sa speram la inca o 

medalie, sportivii care ne vor reprezenta Dudulica Andrei si Boitan Stefan fiind foarte bine 

pregatiti si dornici de performanta. 

       Pe langa acesti sportivi deja consacrati, putem enumera alte nume care-si asteapta randul in 

sala de antrenament: Andries Cezar,Ionescu Alin,Iordanescu Vili,etc. 

Dudulica Ion 

 
Director executiv,                                                                                     
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Antrenor, 

Dinicu Constantin                                                                               Ablalim Ferodin 

 

1) Clubul Sportiv Navodari – rugby 
 

 
A. RAPORT DE ACTIVITATE 2012 

 

Echipe active :  

1.     copii rugby tag (non contact)  

 turnee Cogealac, Constanta, Mangalia 

 Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – 2 turnee – locul III 

Perioada : iunie – august 

       
 

2. Junior U14 – turnee – Constanta, Mangalia, Navodari 

 Incepere pregatire – aprilie 

 Turnee regionale – locul III – Cupa Primaverii, Cupa Callatis, Cupa Litoral 

 Perioada – mai – septembrie 
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3. Junior U16 – Campionat Regional  

Participante     

 Tomitanii Constanta 

 L.P.S. Nicolae Rotaru Constanta 

 Callatis Mangalia 

 Muschetarii M. Kogalniceanu 

 Cleopatra Mamaia 

 C.S.O. Ovidiu 

 perioada – aprilie – iunie 

 locul III 

 rugby 7 – O.N.S.S. licee – locul II 
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4. Seniori – Divizia A rugby 15 

 Seria vest  echipe 

participante:  

 Callatis Mangalia 

 R.C.M. Galati 

 C.S. Navodari 

 seria est : Lions Arad 

 C.S.U. Sibiu 

 C.F.R. Brasov 

 seria centru : Sportul Studentesc 

 Grivita Bucuresti 

 Olimpia Bucuresti 

 Metrorex Bucuresti 

 Locul I in serie – calificare Play-off – Olimpia Bucuresti 

 C.F.R. Brasov 

 C.S. Navodari 

 Locul III final – PROMOVARE – DIVIZIA NATIONALA DE SENIORI 
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5. Seniori – Divizia A – rugby 7 

 
Participa echipele din divizia A – 4 turnee – Bucuresti, Galati, Bucuresti, Brasov 

Locul II – vice-campioana nationala Divizia A 

 

6. Seniori – rugby 7 international 

 Participare turneu international “Belgrad Winner” 

o Participa : C.S. Navodari, Pobednik Mozzart, Herriots Scotia, R.B.K. Belgrad, Sirs 

Luganno Elvetia, 7‟s Bergamo Italia,  Bosnia 7‟s,  Austria 7‟s, Croatia 7‟s, Serbia 7‟s,                 

Muntenegru 7‟s 

 Locul III  GENERAL 
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cu ambasadorul U.K. la Belgrad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

DIVIZIA NATIONALA DE SENIORI – 2013 

 C.S. Navodari 

 Stiinta Petrosani 

 R.C.M. Barlad 

 R.C.M. Iasi 

 R.C.M. Galati 

 R.C.M. Bucovina Suceava 

 Stejarul Buzau 

 C.S.U. Aurel Vlaicu Arad 

     Sezon competitional cu rezultate 

notabile, principalul obiectiv fiind 

promovarea sportului in randul 

tinerilor si nu numai, cu posibilitatrea de a performa intr-un sport barbatesc in care prima regula 

este fair-play-ul. 

 

Antrenori: Suciu Cornel si Husea Cristian 
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B. RAPORT DE ACTIVITATE 2013 

 

 

1. SENIORI – pregatire 14.01.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. DIVIZIA NATIONALA DE SENIORI 

Etapa I – 31.03.2013 

- Stiinta Petrosani – C.S. Navodari – 41 – 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa II – 06.04.2013 



 

61 

 

- C.S. Navodari – C.S.U. Aurel Vlaicu Arad 

– 34 -24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa III – 13.04.2013 

- R.C.M. Barlad – 42 -5 

 

 

 

 

Etapa IV 

- C.S. Navodari – Stejarul Buzau – 13 – 19 

 

 

 

 

Urmeaza deplasare la Suceava – 27.04.2013 

 

3. Juniori U14 – turneu la Constanta – 21.04.2013 

4. C.S. Navodari – rugby, semneaza un protocol de colaborare cu D.S.J Constanta si Asociatia 

Judeteana de Rugby Constanta, prin acesta sectia noastra face parte dintr-un proiect de dezvoltare 

in scoli, incepand cu clasa a III-a. 
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2) Club Sportiv Navodari – kempo 

 
 

 
 

 

Secția de kempo de la CS Năvodari a pornit la drum pe 1 ianuarie 2013 cu mult 

entuziasm. Munca depusă de antrenorii Nicolae Ababei și Cristian Tunschi și-a arătat roadele 

mult mai repede de cât era de așteptat.  

 

 17.03.2013 La Total Contact 2 de la Constanța, echipa năvodăreană alcătuită din Cosmin 

Ivanciu, Petrică Stoian și Orlando Duman a câștiga cupa acordată celor mai tehnici luptători 

începători.  

 23.03.2013 În Capitală, la Supercupa României la Submission, Tiberiu Sucală și Mădălin 

Cojanu au câștigat medalile de argint și respectiv bronz, la categoria – 80 Kg.  

 

La această oră, peste 60 de de tineri se inițiază în tainele acestui sport, la Năvodari, sub 

îndrumarea celor doi tehnicieni, iar numărul acestora crește în fiecare zi. 
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3) Clubul Sportiv Navodari - Sala de Sport 

 
 

   Daca in data de 9 iulie 2011 se inaugura Sala de Sport, astazi 25.04.2013 putem sa spunem ca 

ne mandrim cu un numar de peste  400  de sportivi ai clubului C.S.Navodari din  sectiile: 

handbal, volei , box, kempo, rugby  si ai Asociatiei de Fotbal Sageata Navodari, care folosesc 

sala de sport pentru antrenamente si competitii oficiale. 



 

64 

 

   Inafara de dotarile pe care sala le ofera si anume: tabelă electronică  pentru handbal, baschet, 

volei, fotbal de sală, porti de handbal, sistem baschet mobil si mai putem adauga mese de tenis de  

masa , darts si billiard.  

In sala de sport sunt sustinute meciuri oficiale de handbal, volei, tenis, fotbal atat pentru copiii, 

seniorii legitimati la clubul nostru, cat si pentru amatorii de sport intr-o forma organizata. Mai 

mult de atat , datorita dotarii complete a salii aceasta este pusa la dispozitie in urma solicitarilor  

pentru  a gazduii diverse Campionate Nationale, meciuri amicale si antrenamente din partea  

cluburilor din judet si din tara, cum ar fi Clubul Municipal Tomis Constanta, Clubul Sportiv “ 

Steaua Bucuresti”,C.S.S.Iasi, H.C.M Constanta Clubul Sportiv OLTCHIM Ramnicu Valcea-

handbal feminin etc. 

 

Performantele Clubului Sportiv Navodari:   

Sectia Rugby 

1.     Copii rugby tag (non contact)  

 turnee Cogealac, Constanta, Mangalia 

 Olimpiada Nationala a Sportului Scolar – 2 turnee – locul III 

 Perioada : iunie – august 

2. Junior U14 – turnee – Constanta, Mangalia, Navodari 

 Incepere pregatire – aprilie 

 Turnee regionale – locul III – Cupa Primaverii, Cupa Callatis, Cupa Litoral 

 Perioada – mai – septembrie 

3. Junior U16 – Campionat Regional –locul III 

 Participante – Tomitanii Constanta 

                           L.P.S. Nicolae Rotaru Constanta 

                           Callatis Mangalia 

                           Muschetarii M. Kogalniceanu 

                           Cleopatra Mamaia 

                           C.S.O. Ovidiu 

 perioada – aprilie – iunie 

4. rugby 7 – O.N.S.S. licee – locul II 

5. Seniori – Divizia A rugby 15 

 Seria vest – echipe participante : Callatis Mangalia 

                                                           R.C.M. Galati 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CEEQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.cs-oltchim.com%2F&ei=YOR4UZblLcvGtAadsoGwAg&usg=AFQjCNHYbfuTwtsqnkuLwHxGxUyMKl3DUg&bvm=bv.45645796,d.Yms
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                                                           C.S. Navodari 

 seria est : Lions Arad 

 C.S.U. Sibiu 

 C.F.R. Brasov 

 seria centru : Sportul Studentesc 

 Grivita Bucuresti 

 Olimpia Bucuresti 

 Metrorex Bucuresti 

 Locul I in serie – calificare Play-off – Olimpia Bucuresti 

                                                                  C.F.R. Brasov 

                                                                 C.S. Navodari 

6. Seniori – Divizia A – rugby 7 

 Participa echipele din divizia A – 4 turnee – Bucuresti, Galati, Bucuresti, Brasov 

 Locul II – vice-campioana nationala Divizia A 

7. Seniori – rugby 7 international-Locul III general 

  Participare turneu international “Belgrad Winner” 

  Participa : C.S. Navodari 

 Pobednik Mozzart 

 Herriots Scotia 

 R.B.K. Belgrad 

 Sirs Luganno Elvetia 

 7‟s Bergamo Italia 

 Bosnia 7‟s 

 Austria 7‟s 

 Croatia 7‟s 

 Serbia 7‟s 

 Muntenegru 7‟s 

 Locul III final – PROMOVARE – DIVIZIA NATIONALA DE SENIORI 

   Sezon competitional cu rezultate remarcabile, cu antrenorii Husea Cristian si Suciu Cornel, 

principalul obiectiv fiind promovarea sportului in randul tinerilor si nu numai, cu posibilitatea de 

a performa intr-un sport barbatesc in care prima regula este fair-play-ul. 
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Sectia Box 

Sectia de box a clubului C.S.Navodari continua sa se enumereze printre protagonistele 

Campionatelor Nationale de Box si ale Cupelor Romaniei, pe anul 2012, unde s-au castigat un 

numar de 9 medalii respectiv 4 de aur, 3 de argint si 2 de bronz dupa cum urmeaza: 

A. Campionate Nationale:   

 Dudulica Ion       - cat 48 kg, Campion National de Juniori 

 Dudulica Andrei- cat 36 kg, Campion National de Cadeti 

 Barescu Mircea  – cat 66 kg, Vicecampion National de Juniori 

 Akbal Alperen     - cat 69 kg, Medalie de bronz la Tineret 

B. Cupa Romaniei 

 Baluta Ionut      – cat 56 kg, Medalie de aur Seniori 

 Barascu Mircea – cat 66kg, Medalia de aur Juiori 

 Dudulica Ion      - cat 46kg, Medalia de argint Juniori 

 Stoian Petrica    - cat52 kg, Medalie de argint Tineret 

 Akbal Alperen   - cat 69 kg, Medalie de bronz Tineret 

     Rezultatele sunt mai mult decat multumitoare si nutrim speranta repetarii acestora in 2013. 

     Pe plan local pentru popularizarea boxului avem in proiect organizarea  unei Cupe a orasului 

Navodari, ce se v-a desfasura concomitent cu Zilele Orasului Navodari, la sfarsitul lunii Iulie 

2013, iar pentru galele amicale in functie de calendarul intern al Federatiei Romane de Box, cu 

sprijinul Asociatiei Judetene de Box  vom fixa datele disputarii acestora - antrenor Ablalim 

Ferodin. 

Sectia Kempo 

  Sectia de Kempo s-a infiintat in ianuarie 2013 avand peste 60 de sportivi, cu mult entuziasm, 

munca depusa de antrenorul Ababei Nicolae si-a aratat roadele deja: 

 Pe 17.03.2013 la Total Contact 2 de la Constanta, echipa noastra alcatuita din 

Cosmin Ivanciu si Orlando Duman a castigat cupa acordata celor mai tehnici luptatori. 

 Pe 23.03.2013 la Bucuresti, la Supercupa Romaniei la Submision, Tiberiu Sucala 

si Madalin Cojocaru au castigat medaliile de argint si respectiv bronz la categoria 80 

KG. 
     Preocupati de starea si viitorul sportului navodarean, echipa Consiliului Local al Primariei Navodari 
condusa de dl. Primar Matei Nicolae si dl. Viceprimar Chelaru Florin, a participat activ si a pus bazele unei 
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noi dezvoltari a sportului, investiind pe langa proiecte de finantare , energie, emotie, seniment, suflet, 
logica si tot ce a putut, pentru a ajunge acolo, pe culmile performentei, situand orasul pe lista centrelor 

sportive din Romania. 

 

Director Executiv 

Dinicu Constantin 

 

 

 

Secția de box de la CS Năvodari continuă seria succeselor 

Succesele obținute de pugiliștii de la CS Năvodari la Cupa României nu au fost întâmplătoare. 

Săptămâna trecută, la Brăila, au avut loc Campionatele Naționale rezervate juniorilor. Clubul 

năvodărean a fost prezent la întreceri cu doi sportivi. Ambii au revenit acasă medaliați. Ion 

Dudulică a dominat categoric întrecerile la 48 de Kg și a câștigat titlul național și medalia de aur, 

iar Mircea Bărăscu a devenit vicecampion la 66 Kg, intrând în posesia medaliei de argint. Ambii 

sportivi sunt pregătiți la CS Năvodari de antrenorul Ferodin Adladim. Un alt sportiv dobrogean, 

Arsen Mustafa, de la Farul Constanța a câștigat titlul național la 57 Kg. La întrecerile de la Brăila 

au participat circa 160 de pugiliști din întreaga țară, iar  în aceste condiții bilanțul năvodărenilor 

este unul apreciabil. 

H. DIRECȚIA  JURIDICĂ, ACHIZIȚII PUBLICE - MANAGEMENT 

PROGRAME  DIN  CADRUL  PRIMĂRIEI  ORAȘULUI 

NĂVODARI 

 Directia Juridica ,Achizitii publice - Management Programe functioneaza in subordinea 

directa a Primarului Orasului Navodari, d-nul Matei Nicolae si are ca atributii principale , 

reprezentarea si apararea intereselor institutiei in procesele civile de contencios administrativ, sau 

in orice materie , in fata tuturor  instantelor judecatoresti,a organelor Ministerului Public, a altor 

organe de jurisdictie , precum si in cadrul oricaror alte proceduri prevazute de lege. 
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1.COMPONENTA DIRECTIEI 

 Director Executiv - Sandulescu Mariana;Sef  Serviciu Achizitii Publice - Management 

Programe- Constantin Petrica Adrian; 

 Consilieri Juridici , consilieri , referenti. 

 

2.OBIECTUL DE  ACTIVITATE AL DIRECTIEI  JURIDICE  

Activitatea Directiei Juridice consta in: 

 exprimarea punctelor de vedere in ceea ce priveste aplicarea si interpretarea legilor a 

actelor normative, in cazul luarii unor masuri de catre conducerea Primariei sau la cererea 

compartimentelor, daca acestea solicitari privesc probleme din sfera de competenta a 

Primariei; 

 semnarea pentru conformitate a contractelor transmise de compartimentele de specialitate; 

 ia masuri pentru realizarea creantelor , obtinerea titlurilor executorii si sprijina executarea 

acestora; 

 intocmeste intampinari, raspunsuri la adrese, interogatorii , formuleaza apeluri, recursuri 

si redacteaza actiuni judecatoresti , face propuneri privind promovarea cailor 

extraordinare de atac; 

 solicita acte in sustinerea probatoriilor de la serviciile din cadrul aparatului de specialitate; 

 colaboreaza cu orice serviciu din aparatul de specialitate in vederea realizarii atributiilor 

ce revin institutiei in temeiul actelor normative in vigoare; 

 participarea in cadrul comisiilor de licitatie constituite la nivelul institutiei pentru 

concesionarea de lucrari sau de achizitii de bunuri.  

3.SINTEZA ACTIVITATII PE ANUL 2012- TRIMESTRUL I  AL ANULUI 2013  

I.Activitatea de reprezentare 

 In prezent , pe rolul instantelor de judecata se afla un numar de 175 dosare din care in 

anul 2013 au fost inregistrate  22 de dosare, in anul 2012 au fost inregistrate 101 dosare, in anul 

2011 au fost inregistrate  35 de dosare, in anul 2010 au fost inregistrate 10 dosare, iar in anii 

anteriori 6 dosare( unele din ele aflandu-se inca pe rol).Din totalul dosarelor inregistrate in anul 

2012 , au fost solutionate un numar de 55 dosare.Numarul total de dosare solutionate in anul 

2012 a fost de 105.Separat s-au inregistrat pe rolul instantelor un numar de 56 de dosare de 

faliment. 

Activitatea de reprezentare in fata instantelor de judecata se desfasoara pe doua 

planuri.Exista atat procese in care avem calitate de parat cat si procese in care avem calitatea de 

reclamant. 
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 Actiunile formulate au la baza referatele si documentele diferitelor compartimente ale 

institutiei si au drept scop promovarea litigiilor pentru apararea intereselor institutiei si 

restabilirea legalitatii. 

 In cursul anului 2012, dar si in anul 2013 ,  o componenta a activitatii a fost reprezentata 

de solutionarea plangerilor contraventionale,care au ca obiect plangeri ale petentilor impotriva 

proceselor  verbale de contraventie, urmarindu-se astfel si respectarea dispozitiilor H.C.L 

nr.207/18.12.2008 privind aprobarea Regulamentului in vederea stabilirii unor masuri pentru 

buna gospodarire, pastrarea curateniei, respectarea normelor de igiena si infrumusetare, pastrarea 

ordinii precum si constatarea faptelor care constituie contraventii.Aceste litigii, in numar de 44 ,  

sunt provocate de petentii nemultumiti de procesele verbale de constatare a contraventiei 

incheiate de catre inspectorii institutiei noastre si care formuleaza contestatie. 

 In ceea ce priveste inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu prestarea unei 

activitati in folosul comunitatii pe rolul instantelor se deruleaza un  numar de 11 actiuni. 

 De asemenea, in calitate de reclamant au fost promovate un numar de 23 de actiuni pentru 

evacuarea chiriasilor rau platnici si rezilierea contractelor , actiuni prin care se urmareste  de 

asemenea acoperirea debitelor restante, dar si evacuarea doar a celor care cu rea credinta nu 

achita chiria, fiind stopate procesele in cazul achitarii debitelor. 

 In anul 2012 s-au inregistrat un numar de  6  litigii intemeiate pe prevederile Legii 

18/1991 , Legea Fondului Funciar , iar in temeiul Legii 10/2001 , s-au solutionat un numar de 2 

dosare, in prezent derulandu-se pe rolul instantei un singur dosar. 

In cursul anului 2012 , au continuat sa se  deruleze  pe rolul instantelor de judecata: 

 un nr. de 19 contestatii la executare(dosare inregistrate in anii 2010-2011) ,6 - suspendari 

la executare, un numar de 7 litigii privind validari popriri  si 2 litigii avand ca obiect 

pretentii.(S.C Condorii Sult  S.R.L); 

 un numar de 3 contestatii la executare, privind anularea actelor intocmite in dosare de 

executare, contestatii impotriva popririi infiintate in dosare de executare;3 litigii privind 

anularea acte administrative fiscale;3 litigii care au ca obiect suspendare acte 

administrative fiscale;2 litigii care au ca obiect exceptie de nelegalitate acte  

administrative;1 litigiu care are ca obiect Plangere contraventionala si 1 litigiu care are ca 

obiect - obligatia de a face.(S.C Marway Fertilchim S.A);  
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 un numar de 2 contestatii la executare anulare somatii +titluri executorii;7 litigii cu obiect 

anulare acte administrative fiscale, note de constatare, decizii de Impunere;2 litigii care au 

ca obiect suspendare executare acte administrative;1 litigiu care are ca obiect obligatia de 

a face;1litigiu care are ca obiect Infractiuni de coruptie;1litigiu cu obiect Plangere 

impotriva rezolutiei procurorului de netrimitere in judecata;1 litigiu care are ca obiect 

pretentii;1 litigiu care are ca obiect obligare emitere act administrativ si 1litigiu cu obiect 

plangere contraventionala(S.C Ecological Center S.A) 

 un numar de 8 contestatii la executare privind anulare acte de executare silita,somatie, 

titlu executoriu;4 litigii cu obiect suspendare executare act administrativ, suspendare 

proceduri executare silita;4litigii avand ca obiect plangeri contraventionale;1 litigiu avand 

ca obiect revendicare imobiliara;2 cereri de stramutare, 1 ordonanta presedintiala si o 

restituire cautiune(S.C Sind Romania S.R.L); 

 un numar de 1 contestatie avand ca obiect act administrativ fiscal;3 litigii avand ca obiect 

contestatie la executare, somatie , titlu executoriu;1litigiu avand ca obiect plangere 

contraventionala;2 litigii avand ca obiect ordonanta presedintiala de suspendare a 

masurilor de desfiintare a constructiilor;2 litigii avand ca obiect suspendare executare act 

administrativ fiscal si 1 litigiu avand ca obiect drept de superficie;(S.C Somaco Construct 

S.R.L) 

 un numar de 2 contestatie la executare, avand ca obiect anulare titlu executoriu, decizie de 

impunere;5 litigii privind anulare acte administrative, acte administrative fiscale;1 litigiu 

avand ca obiect suspendare executare silita ;1 litigiu avand ca obiect litigiu suspendare 

executare act administrativ, decizie de impunere;1litigiu avand ca obiect actiune in 

constatare(S.C Rompetrol Rafinare S.A); 

  Din punct de vedere cantitativ ponderea cea mai mare au reprezentat-o dosarele avand ca obiect 

contestatii la executare, anulare acte administrative si fiscale , plangeri contraventionale, actiuni 

avand ca obiect procedura insolventei si actiuni in dobandirea dreptului de proprietate prin 

prescriptia achizitiva(uzucapiune).La aceste actiuni se adauga actiuni in pretentii, litigii de munca  

, plangeri la Legea 18/1991 completata si modificata prin Legea 247/2005, rectificari Cartea 

Funciara, revendicari. 

 Dosare pe rol : 
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 suspendare executare acte 

administrative - 8 

 contestatatii acte administrative - 20 

 contestatii la executare - 12 

 revendicare imobiliara -  3  

 anulare licitatie  -1 

 obligatia de a face - 7 

 somatie de plata -  1 

 expropriere - 4 

 actiune in constatare  - 3- 

 fond funciar  - 6 

 actiune in raspundere contractuala - 2 

 actiuni in pretentii - 6 

 uzucapiuni - 14 

 plangeri contraventionale  - 28 

 stramutari - 3 

 evacuare - 1 

 drepturi banesti - 18 

 reziliere contracte chiriasi - 14 

 ordonanta de plata - 1 

 sanctiune neexecutare hot. - 1 

 anulare hotarare birou electoral - 1 

 granituire - 1 

 falimente - 56 

 plangere impotriva incheierii de C.F 

- 2 

 si altele..... 

 S-a urmarit asigurarea reprezentarii institutiei in toate litigiile existente atat in procesele 

din Constanta cat si din alte localitati inclusiv la Inalta Curte de Casatie si Justitie.In medie zilnic 

au existat intre  4 si 6 dosare la diferite instante.  

II.ACTIVITATEA DE AVIZARE 

 au fost avizate pentru legalitate 81 de contracte comerciale de vanzare - cumparare , de 

inchiriere ,  de concesiune ,schimb, si un numar de cca 170 contracte  de prestari servicii, 

achizitionare produse si  executie lucraril; 

 au fost rezolvate cererile adresate de celelalte compartimente ale institutiei pentru 

consiliere juridica si verificare din punctul de vedere al legalitatii in numar de  cca 50  

adrese interne; 

 a fost rezolvata corespondenta cu cetatenii in numar de cca 85 adrese , privind diferite 

informatii solicitate de acestia , sesizari , petitii e.t.c; 

 au fost avizate din punct de vedere legal proiecte de hotarare supuse spre aprobare 

Consiliului Local al Orasului Navodari; 

 au fost solutionate un numar de 45 de solicitari privind eliberarea  de  Certificate de 

atestare a dreptului de proprietate asupra constructiilor. 

 

III. PARTICIPAREA IN CADRUL COMISIILOR DE LICITATII  

 Fiecare comisie de licitatie , de evaluare si de negociere, constituita la nivelul institutiei a 

avut in componenta un jurist care a participat la desfasurarea acesteia, avizand din punct de 

vedere juridic documentele si asigurand respectarea legalitatii. 
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IV.ACTIVITATEA IN CADRUL COMISIEI PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR 

LEGII 10/2001  Juristii si-au adus contributia atat la cercetarea dosarelor verificand 

documentele existente si solutionand  juridic , cat si la adoptarea deciziilor referitoare la cererile 

pentru restituirea imobilelor precum si la intocmirea dispozitiilor emise in acest sens. 

 Pana in prezent au fost solutionate un numar de 35 de notificari formulate in temeiul Legii 

10/2001, prin restituire in natura ,constatandu-se ca persoanele care revendica sunt indreptatite 

potrivit legii,  71 de dosare prin emiterea dispozitiilor de acordare in compensare a imobilelor 

terenuri , respinse un numar de 51 notificari avand in vedere  ca notificatorii nu si-au dovedit fie 

dreptul de proprietate, fie calitatea de persoana indreptatita sau notificarile acestora nu au fost 

adresate unitatii juridice detinatoare a imobilului , ramanand de solutionat un numar de 33 de 

dosare. 

V.CONSILIERE SI VERIFICARE JURIDICA A DOCUMENTELOR 

 Directia Juridica a fost solicitata sa clarifice diverse neclaritati ridicate de celelalte 

compartimente ale institutiei(Directia  A.D.P.P, Serviciul Urbanism si Disciplina in Constructii, 

Directia Asistenta Sociala etc., oferind  modalitati diverse de solutionare a acestora. 

 Pentru perfectionarea pregatirii si imbogatirii cunostintelor profesionale , consilierii 

juridici au participat la cursuri, mai ales in ceea ce priveste noutatile privind  aplicarea Noului 

Cod Civil dar si a Noului Cod de Procedura Civila si a contenciosul administrativ. 

OBIECTIVE PENTRU ANUL 2013 

 Pentru anul 2013, obiectivul principal consta in ridicarea nivelului profesional prin 

imbogatirea cunostintelor , perfectionare si o mai buna adaptare la schimbarile legislative.Se va 

urmari de asemenea prezentarea competenta in fata instantelor de judecata si asigurarea 

reprezentarii institutiei la toate procesele.  

 

I. SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ A 

PERSOANELOR 
 

STAREA CIVILĂ 

   

 Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor își desfășoară activitatea 

conform OUG nr. 97/14.07.2005 privind evidența , domiciliul, reședința și actele de identitate ale 



 

73 

 

cetățenilor români, aprobată prin Legea nr.290/24.10.2005, precum și în baza Legii nr.nr.119 

/16.10.1996, republicată la data de 18.05.2012 cu privire la actele de stare civilă. 

 Statistica din activitatea desfășurată de Serviciul Public Comunitar Local pe linie de 

evidență a persoanelor, se prezintă astfel : 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire Anul 2012 Trimestrul I-2013 

1. Cărți de identitate produse și eliberate 5.264 buc. 1.101 buc. 

2. Cărți de identitate provizorii emise   346 buc.      93 buc. 

3. Număr persoane care și-au stabilit domiciliul 

în Orașul Năvodari 

     2.679          556 

4. Număr persoane plecate din Orașul Năvodari  

care și-au stabilit domiciliul pe raza altor 

localități 

 

          86 

 

             3 

 

 Referitor la activitatea de stare civilă,activitatea se prezintă astfel : 

Nr. 

crt. 

Denumire Anul 2012 Trimestrul I-2013 

1. Adopții 3 1 

1. Transcrieri acte de naștere            36               6 

2. Transcrieri acte de căsătorie              8               3 

3. Transcrieri acte de deces              3               - 

4. Căsătorii încheiate          275            42 

5. Decese înregistrate         160            45 

6. Divorțuri înregistrate           23              4 

 

Șef SPCLEP, 

Tudorică Georgeta 

 

J. DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 
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Se afla in subordinea Primăriei Năvodari, coordonand si activitatea urmatoarelor centre:  

 Cantina de ajutor social (4 angajati); 

 Cresa nr.20 (19 angajați); 

 Asistenta medicala scolara (9 persoane): 4 cabinete de medicina generala si 1 cabinet 

stomatologic; 

 Centrul de Permanenta (garzile sunt asigurate de 7 medici). 

 

Directia de Asistenta Sociala vine in sprijinul persoanelor sau familiilor care se confrunta 

cu o situatie de criza sociala, la un moment dat din viata, ca urmare a pierderii locului de munca, 

lipsa unei locuinte, probleme de sanatate, divort/ decesul unui membru al familiei etc. 

 Acest sprijin consta in acordarea de beneficii si/sau servicii sociale, in conditiile prevazute 

de lege, pe baza anchetei sociale efectuata de personalul specializat, cat si a altor documente 

depuse de solicitant, care sa ateste situatia de criza. 

 

Beneficii sociale: 

 

a. Ajutoare în natură, alimentare şi materiale, inclusiv cele acordate în cadrul programelor de 

sprijin educaţional pentru copii şi tineri, susţinute din bugetul de local, respectiv : 

 rechizite şcolare prin Programul “Ghiozdanul”, acordate preşcolarilor şi elevilor din 

unitătile de învăţământ năvodărene (nr.5.300 ghiozdane cu rechizite); 

 pachete cu alimente şi dulciuri acordate copiilor (5.300 pachete/2012), pensionarilor şi 

unor categorii de persoane vulnerabile, cu ocazia sărbătorilor religioase (6.000 

pachete/2013); 

 lapte praf, pe baza retetei medicale eliberate de medicul de familie;  

 pachete cu îmbrăcăminte şi încălţăminte pentru adulţi, cât şi jucării pentru copii, obţinute 

din donaţiile diverselor persoane fizice (angajaţi ai unor instituţii, elevi din cadrul liceelor 

etc.); 

 Cu ocazia Sarbatorilor de Craciun 2012, SELGROS Constanta a donat suma de 3.600 lei, 

cu care a fost achizitionata imbracaminte, incaltaminte si dulciuri pentru 17 copii 

defavorizati, beneficiari ai Cantinei de ajutor social. 

 

b. Facilităţi privind utilizarea mijloacelor de transport în comun, susţinute din bugetul local, 

respectiv:  
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 decontarea contravalorii transportului persoanelor cu handicap şi a asistenţilor personali, 

acolo unde e cazul, pe ruta Navodari-Constanta (nr. mediu/luna: 4); 

 subventionarea cu 50% a contravalorii transportului pe ruta Navodari-Constanta pentru 

elevii si studentii care au domiciliul în Năvodari (90 dosare/luna). 

 

c. Alocatii de stat pentru copii (nr. mediu dosare instrumentate: 30/luna), indemnizatii de crestere 

copii si alte stimulente (49 dos./luna) 
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Anchete sociale efectuate de Directia de Asistenta Sociala: 

 la solicitarea Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Constanta, anchete sociale 

pentru incalzirea locuintei cu lemne, gaze naturale si energie termica (1183/2012; 1170 de 

efectuat/2013, pana in prezent s-au efectuat 43%); 

 anchete sociale in vederea institutionalizarii persoanelor varstnice, la cererea acestora (21 

anchete/2012); 

 anchete sociale si intocmirea altor situatii la solicitarea diverselor institutii: Spitalul Clinic 

Judetean de Urgenta Constanta, Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Constanta, 

Directia Genereala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta si din alte judete, 

Camine pentru varstnici, unitati de invatamant (pentru programul “Bani de liceu”), alte 

compartimente ale Primariei-pt. acordare locuinte sociale si facilitati fiscale (nr. mediu 

50/luna); 

 anchete sociale pentru incadrare/reincadrare persoane cu handicap-copii si adulti (nr. 

mediu: 40/luna); asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav-80, indemnizatii 

persoane cu handicap grav-67. 
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Cu sprijinul colaboratorilor de la Fundatia “Portul Sperantei” Barlad, au fost donate 

carucioare rulante si carje, unui numar de 17 persoane cu handicap din Navodari, in luna martie 

2013. 

De asemenea,  Directia de Asistenta Sociala colaboreaza si cu parteneri straini, respectiv: 

PHARMACIE HUMANITAIRE INTERNATIONALE  BERRY - FRANTA reprezentată de 

domnul Alain BERTHON, care doneaza anual fotolii rulante si alte dispozitive de mers pentru 

persoanele cu probleme locomotorii (carje, bastoane, cadre, toalete portabile etc.) din orasul 

Navodari. 

Servicii sociale: 

-consiliere psihologica (4 cazuri/luna), intocmiri caracterizari psihologice pentru copii necesare la 

instanta judecatoreasca 

A. Cresa nr.20 

Servicii de ingrijire si 

supraveghere pe timpul zilei (80 

copii), organizare serbari cu 

ocazia zilei de 1 iunie si 

sarbatorilor de iarna. 

“Scoala Bonelor” este un 

proiect realizat in parteneriat cu 

Directia Generala de Asistenta 

Sociala si Protectia Copilului 

Constanta si Fundatia Romanian 

Angel Appeal, cofinantat din Fondul Social European. 

 Astfel, un numar de 25 de femei din orasul nostru vor acumula cunostinte privind 

dezvoltarea fizica a copilului, alimentatia copilului, gestionarea emotiilor copilului, tehnici de 

prim ajutor, rolul jocului in dezvoltarea copilului, etc. 

 Cursul se va finaliza in luna iunie 2013 cu o evaluare finala, in urma careia participantele 

vor primi o diploma recunoscuta  in Uniunea Europeana. 
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B. Cantina de Ajutor Social 

 -acordare, in mod gratuit, a unei mese calde;  

 -beneficiari: 100 persoane, din care 65 copii si 35 adulti.  

In timpul desfasurarii  “Saptamana altfel”, elevi din cadrul Liceului  “Lazar Edeleanu” s-

au implicat in activitati sociale: colectare de imbracaminte si incaltaminte pentru familii 

defavorizate,  iar o parte dintre acestia au ajutat la servirea mesei in cadrul Cantinei de Ajutor 

Social.   
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C. Centrul de permanenta Iowemed 

 

 servicii medicale ambulatorii acordate gratuit pe timpul noptii, intre orele 20 – 

08 (consultatii si tratamente medicale); garzile sunt asigurate prin rotatie de 7 

medici de familie; 

  analize medicale gratuite pentru pesoanele fara venituri (aproximativ 6/luna). 

 Costul acestor servicii (consultatii, analize medicale, tratamente, materiale 

sanitare si medicamente) este suportat din bugetul local. 

 

D. Cabinetul stomatologic scolar 

 

Oferă în mod gratuit, tuturor elevilor şi preşcolarilor, următoarele servicii medicale:  

 consultaţii si urgente; 

 extracţii dinţi temporari şi definitivi; 

 tratamente odontale si profilactice (prevenirea apariţiei cariei). 

Nr. mediu al copiilor care beneficiaza de servicii medicale: 90/luna. Anual, se 

realizeaza un bilant al copiilor inscrisi in unitatile de invatamant din Navodari. 

 

 

Alte actiuni sociale in sprijinul categoriilor defavorizate din orașul Năvodari 

  

Directia de Asistenta Sociala s-a ocupat de 

distribuirea ajutoarelor alimentare care provin 

din stocurile de interventie comunitara in 

cadrul Planului European de Ajutorare a 

Persoanelor Defavorizate 2012.  

 In perioada octombrie 2012-

martie 2013 s-au distribuit ajutoare alimentare 

pentru un numar de 2221 persoane, astfel : 

 913 pensionari; 

 646 someri; 

 499 persoane adulte cu handicap; 

 69 copii cu handicap; 

 94 beneficiari de ajutor social. 

  Directia de Asistenta Sociala in colaborare cu Fundatia Baylor Marea Neagra a 

organizat testari gratuite pentru hepatita de tip B sau C si HIV. Locatiile laboratorului 
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mobil cu echipament medical si personal specializat au fost Parcul Central si Liceul 

Lazar Edeleanu. Astfel in data de 28.09.2012, in Parcul Central a fost testat un numar 

95 persoane, iar in data de 29.09.2012 la Liceul Lazar Edeleanu au fost testati 53 elevi. 

 Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Constanta in colaborare cu Directia de 

Asistenta Sociala a acordat pentru 5 copii cu handicap si insotitorii acestora, in vacanta 

de vara 2012, un sejur gratuit de 6 zile in perioada 02.09-07.09, la Centrul de Agrement  

Poiana Pinului, judetul Buzau. 

      De asemenea, Directia de Asistenta Sociala s-a implicat in sprijinirea minorilor cu 

malformatii faciale, in vederea efectuarii de interventii chirurgicale gratuite la Spitalul 

Clinic Judetean de Urgenta Craiova, de catre o echipa de medici din SUA, in perioada 

 17-26 mai 2013.  

 Astfel, au fost trimise solicitarile a 2 persoane. Dupa ce vor fi analizate, dosarele vor 

fi trimise spre studiu medicilor din SUA, acestia fiind cei care vor decide cazurile ce 

vor fi acceptate pentru interventii chirurgicale.  

Proiect - Concurs :  “Cupa Scolilor la Sah”‟ in parteneriat cu Asociatia Judeteana de 

Sah Constanta si cele trei scoli navodarene (in anul 2013 se va desfasura cea de-a treia 

editie) 
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PROIECTE  VIITOARE: CENTRU SOCIAL MULTIFUNCTIONAL, care va 

cuprinde: 

 -Centru de zi pentru copii defavorizati, 

 -Centru after-school pentru copii, 

 -Centru de zi pentru varstnici, 

 -Cantina sociala 

 

K. RAPORT FONDURI EUROPENE 
 

 

Raport întocmit conform 

prevederilor art. 63, alin. 3, 

din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările 

ulterioare 

 

        Una dintre preocupările 

permanente ale Unității 

Administrativ Teritoriale 

Orașul Năvodari a constituit-

o depunerea de proiecte care 

să fie finanțate din fonduri 

structurale, accesarea de fonduri europene reprezentând una dintre cele mai importante 

preocupări ale administrației locale.  

 Astfel, Unitatea Administrativ Teritorială a depus un număr de 11 proiecte, 

astfel:  

1. In cadrul Programului Operațional Regional  2007 – 2013 au fost depuse sau 

urmează a fi depuse un număr de 9 proiecte, dintre care in implementare se află 3 

proiecte, dispuse în cadrul axelor prioritare ale Programului, astfel: 

1.1. AXA PRIORITARĂ 1 – SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII DURABILE A 

ORAŞELOR  - POLI URBANI DE CREŞTERE,  DOMENIUL DE 

INTERVENŢIE,  1.1 PLANURI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ, 

SUB-DOMENIUL POLI DE CREŞTERE;  

1.1.1. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI ÎNTRE MUNICIPIUL CONSTANŢA ŞI 

PLATFORMA INDUSTRIALĂ NĂVODARI PRIN LĂRGIREA ŞI 

MODERNIZAREA BULEVARDULUI MAMAIA-NĂVODARI 

DESCRIERE:  Proiectul presupune modernizare și lărgirea drumului de legătură între 

Orașul Năvodari și municipiul Constanța – stațiunea Mamaia, drumul urmând să aibă 

două benzi de circulație pe fiecare sens de mers în parte, drumul urmând să ajungă chiar 
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și la o lățime de 24 de m, inclusiv piste de bicicliști și trotuare. Largirea propusa de 

proiect se întinde de la iesirea din statiunea Mamaia (bariere) pâna la Tabara Delfinul. 

Realizarea investitiei este determinata de faptul că în perioada estivala segmentul de 

drum situat între statiunea Mamaia si Navodari este extrem de aglomerat, fiind necesara 

largirea drumului de la doua benzi la patru benzi, cu doua benzi pe fiecare sens pe o 

lungime de 6 269,76 ml. Profilul popus de proiect presupune o latime  a drumului de 16 

– 24 m. De la km 0 + 000 m pâna la km 

0 + 860 m partea carosabila va avea 

latimea de 12,00 m, cu spatiu verde pe 

ambele parti de 1,00 m si un trotuar de 

2,00 m pe partea dreapta. De la km 0 + 

860 m pâna la km 6 + 269,76 m partea 

carosabila va avea latimea de 14,00 m, 

piste de biciclisti de 2 m si trotuare de 

1,5 m. Investitia va cuprinde si lucrari 

de arta – construirea unei pasarele 

pietonale, dar si executia unui sistem 

separativ de canalizare a apelor puviale aferent drumului de legatura.  

 

 

Deoarece pe anumite portiuni din proiect exista retele care nu permit executarea 

lucrarilor de structura aferente 

drumului nou proiectat, acestea 

vor trebui deviate.  

Conductele care vor suferi 

devieri si refaceri sunt: 

 Conducta de 

aductiune din 

tuburi PREMO DN 

600; 

 Conducta de 

refulare din tuburi 

PREMO DN 800 si 

OL 500; 

          Pe anumite portiuni din 

proiect exista retele de medie 

tensiune (20 Kv) care nu permit 

executarea lucrarilor de structura aferente drumului nou proiectat, ele urmand a fi 

deviate, același lucru urmând a se intâmpla inclusiv pentru retelele subterane si aeriene 

de medie tensiune (20 Kv) si joasa tensiune. 
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VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 57.749.380 LEI INCLUSIV TVA.  

 

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL 

NĂVODARI – LIDER DE PROIECT, UNITATEA ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ MUNICIPIUL CONSTANȚA – PARTENER.  

 

DATA DEPUNERE: 09.06.2011 

 

COD SMIS: 37600 

 

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2014 

CONTRIBUTIE UAT ORAȘUL NĂVODARI: 2 %.  

 

STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: A AVUT LOC 

DESCHIDEREA OFERTELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII, FIIND 

DESCHISE OFERTELE ȘI ANALIZATE OFERTELE, URMÂND SĂ SE SOLICITE 

CLARIFICĂRI OFERTANȚILOR. IN CADRUL PROCEDURII AU FOST 

FORMULATE DOUĂ CONTESTAȚII.  

CERERI DE RAMBURSARE: A DEPUSĂ NOTIFICARE PRIVIND DEPUNEREA 

CRERERII DE PREFINANȚARE IN 

VALOARE DE 2 339 837,02 LEI ȘI 

CEREREA DE RAMBURSARE NR. 

1 IN VALOARE DE 787.043,69 LEI. 

 

1.1.2. CANTINĂ SOCIALĂ ŞI 

CENTRU DE ZI ÎN 

LOCALITATEA 

NĂVODARI-REABILITARE 

ŞI MODERNIZARE; 

B 

DESCRIERE:  Executia investitiei are 

în vedere reabilitarea si modernizarea 

Cantinei sociale aflate in proximitatea Grupului Scolar Lazar Edeleanu Navodari. 

Realizarea proiectului presupune realizarea de lucrari de consolidare pentru corpul B si 

corpul de legatura, precum si lucrari de recompartimentare si modernizare a spatiilor 

destinate serviciilor sociale ale caror beneficiari directi vor fi persoanele defavorizate 

din orasul Navodari. Sunt cuprinse deopotriva lucrari de suprastructura, de consolidare 

a structurii de rezistenta, de refacere a termosistemului, de reparatie si înlocuire a 

instalatiilor sanitare si a instalatiilor electrice precum si alte lucrari prevăzute de 

proiectul tehnic.  
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 Obiectivul general al proiectului al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea 

calităţii infrastructurii serviciilor sociale din oraşul Năvodari şi ridicarea acestor servicii 

la standarde 

europene, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la aceste servicii, contribuind 

astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale. 

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă reabilitarea şi modernizarea 

infrastructurii sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale oferite de cantina socială şi 

centrul de zi. 

Beneficiari direcți ai proiectul vor fi 200 de persoane provenite din familii 

nevoiașe care pot primi cel puțin o masă caldă pe zi, cel puțin 25 de copii cărora li se 

vor acorda servicii socio-educative,  60 de persoane care pot beneficia zilnic de servicii 

sociale. 

 

 
 

În ceea ce privește funcțiunile, în cadrul Cantinei sociale vor funcționa:  

- Centru de zi pentru persoane în vârstă; 

- 2 Centre de zi pentru copii; 

- Cabinet psihologic; 

- Cabinet stomatologic; 

- Cabinet medicină generală; 

- Sala tratamente medicale; 

- Cantina socială. 
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VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 4.765.000 lei LEI INCLUSIV TVA.  

CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 2 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE 

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL 

NĂVODARI. 

DATA DEPUNERE: 30.05.2011 

COD SMIS: 37 599 

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013. 

STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: PROIECTUL SE AFLĂ ÎN 

IMPLEMENTARE, INVESTIȚIA ȘI LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE AFLÂNDU-

SE ÎN DESFĂȘURARE, OBIECTIVUL URMÂND SĂ FIE FINALIZAT LA FINELE 

LUNII MAI 2013.  

CERERI DE RAMBURSARE: A 

DEPUSĂ CRERERE DE 

PREFINANȚARE IN VALOARE 

DE 192557,19 LEI  ȘI CEREREA 

DE RAMBURSARE NR. 1 IN 

VALOARE DE 125 000 LEI. 

 

1.1.3. PARC DE RECREERE IN 

ORASUL 

NAVODARI; 

 

DESCRIERE:  Realizarea unui parc de recreere in localitatea Navodari, presupune 

reabilitatea a doua parcuri existente si realizarea a doua parcuri noi care se vor dezvolta 

la sudul celor doua existente, la Vest de Bulevardul Navodari (fost DJ226). In concluzie 

pentru o mai clara intelegere a suprafetelor pe care se va desfasura investita, viitorul 

parc de recreere s-a impartit in 4 zone distincte, dupa cum urmeaza: 

-zona A – cuprinsa intre intersectia strazii Marii cu Bulevardul Navodari, pana la 

intersectia strazii Randunelelor cu Bulevardul Navodari. In aceasta zona exista in 

prezent un parc, parc care se va utila cu noi spatii de joaca, spatii de fitness urban, 9 

foisoare de lemn, banci, cosuri de gunoi, alei pietonale, piste pentru biciclisti, 2 parcari 

precum si cu noi spatii verzi gazonate, plantari de arbori si arbusti, etc. Suprafata totala 

a zonei amenajate, respectiv zona A este de 16490mp.  

Pe suprafetele amenajate cu nisip, precum si pe cele sintetice se vor monta 

ansambluri de joaca pentru copii, constituite din leagane, tobogane, labirinturi, etc. 

Pe suprafata de spatiu verde se vor monta trambuline pentru sarituri, aceste 

trambuline vor avea plasa de protectie. 

In spatiul verde din aproprierea Bulevardului Navodari, acolo unde exista deja 

vegetatie matura constituita din arbori si arbusti se vor monta 4 foisoare din lemn.  

Cele doua parcari propuse sunt destinate numai vizitatorilor parcului. Acestea se 

vor amenaja pe aceeasi suprafata pe care exista si acum.  
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Parcarile propuse au o capacitate totala de 20 de autoturisme, cate 10 locuri 

pentru fiecare parcare, iar accesul cu autoturismul pe fiecare dintre parcari se realizeaza 

pe doua alei diferite. Astfel aleea principala a parcului va fi destinata numai pietonilor, 

accesul autoturismelor fiind interzis. Cele doua parcari propuse sunt despartite de spatii 

verzi si alei pietonale. 

-zona B – aceasta zona se afla la sud de parcul mai sus desris si incepe la sud de 

intersectia strazii 

Randunelelor cu 

Bulevardul Navodari. Si 

in aceasta zona exista 

un parc, se numeste 

parcul Ion Dobre. Si 

acest parc se va utila cu 

un nou loc de joaca 

pentru copii modern si 

care sa se alinieze la 

cerintele europene. De 

asemenea se vor reface 

aleile pietonale 

existente, se vor inlocui 

bordurile deteriorate, se 

vor realiza gazonari si 

plantari de arbori si 

arbusti si se va utila cu 

mobilier urban nou. 

Suprafata totala a zonei 

amenajate va fi de 

9.567mp. 

 

-zona C – aceasta zona se afla la Sud de zona B (parcul Ion Dobre), fiind despartita de 

aceasta zona de o suprafata amenajata de curand intre zona B si Zona C, o suprafata de 

aproximativ 1590mp, unde s-a amplasat o statuie a lui Mihai Viteazul. In zona C in 

prezent nu exista nici o amenajare, fiind teren liber de orice constructie, drept urmare 

prezenta investitie isi propune in aceasta zona realizarea unui parc modern utilat cu 

toate cerintele necesare unui spatiu de agrement cum ar fi: 

-realizare de alei pietonale.  

-realizare piste de biciclisti.  

-realizarea unei fantani arteziene.  

-realizarea unui spatiu de joaca pentru copii, modern, a carui suprafata va fi sintetica din 

poliuretan. Aceasta suprafata va avea sistem de iluminat prin pardoseala, locurile de 
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joaca se vor constitui din ansambluri de joaca cu tobogane, leagane, minitiroliene, 

precum si cu saltele pentru sarituri, dotate cu plasa de protectie. 

-realizarea unui teren de sport pe suprafata sintetica. Pa acest teren se pot practica 

diferite sporturi cum ar fi basket, handbal sau minifotbal. Aceasta suprafata este 

preferata celei din beton prezentand numeroase avantaje cum ar fi aderenta mai mare la 

schimbarile bruste de directie ale jucatorilor, dar si suprafata mai putin dura care da un 

confort mai mare jucatorilor in timpul practicarii sporturilor. 

-realizarea unei zone de odihna cu gradene si vegetatie cataratoare. Aceste gradene se 

vor realiza din lemn protejat impotriva intemperiilor si ignifugat. In imediata vecinatate 

a gradenelor se va planta 

vegetatie cataratoare care 

sa tina umbra. 

-realizare retea de 

iluminat public a 

intregului parc, separat de 

iluminatul prin pardoseala 

a terenului de joaca; 

-dotare cu mobilier urban 

constituit din banci, mese, 

cosuri de gunoi etc. 

-realizarea unui foisor de 

lemn. Aceasta se va 

monta exact ca in situatia 

descrisa 

mai sus in zona A. 

Toate cele trei 

zone descrise mai sus vor 

avea un sistem de irigatie, 

sistem absolut necesar 

irigarii spatiilor verzi nou 

create, precum si a 

spatiilor verzi existente. 

In prezent irigarea 

spatiilor verzi in parcurile 

existente se realizeaza 

periodic cu cisterne. 

Noul sistem de 

irigatie va fi compus dintr-o retea de irigatie constituita din conducta 

de polietilena de inalta densitate (PEID) cu diametrul exterior DE 90mm. Lungimea 

totala a retelei de irigatie, masurata pentru toate cele trei zone descrise mai sus, va fi de 

1100ml. 



 

88 

 

-zona D - aceasta zona se afla la Sud de zona C , fiind despartita de aceasta zona de o 

suprafata de aproximativ 2500mp, pe aceasta suprafata aflandu-se stalpi de inalta 

tensiune si conducte supraterane de mari dimensiuni. 

In aceasta zona in prezent exista doua fantani arteziene, iar restul spatiului este 

spatiu verde care are un aspect neingrijit, nefiind amenajat. Suprafata totala ocupata de 

aceasta zona este de 19.394mp. 

Lucrarile care se propun in aceasta zona sunt realizarea de alei pietonale si piste 

de biciclisti. Suprafata totala a parcului de recreere, insemnand suma suprafetelor celor 

patru zone descrise mai sus, va fi de 48.575mp. 

 

VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 2.646.713,10 LEI INCLUSIV TVA.  

CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 2 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE 

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL 

NĂVODARI. 

DATA DEPUNERE: 16.11.2011 

COD SMIS: 39 517 

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2014 

STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: A FOST EFECTUATĂ VIZITA 

DE PRECONTRACTARE, URMEAZĂ SĂ FIE SEMNAT CONTRACTUL DE 

FINANȚARE  

 

1.1.4. IMBUNĂTĂŢIREA 

ACCESULUI ÎNTRE E 

60 ŞI PLATFORMA 

INDUSTRIALĂ 

NĂVODARI PRIN 

MODERNIZAREA CĂII 

RUTIERE;  

 

DESCRIERE:  Investiția presupune 

modernizarea drumului dintre 

Năvodari și  drumul european E 60 – 

localitatea Ovidiu. Șoseaua care 

urmeaza să fie largita si modernizata leaga localitatea Ovidiu ca nod de descarcare al 

autostrazii A2 in nordul judetului Constanta prin zona de racord din drumul european 

E60 de localitatea Navodari trecand prin comuna Lumina si prin DJ 226C de platforma 

Midia-Navodari. 

In ultimii ani drumul este din ce in ce mai utilizat datorita dezvoltarii zonei de 

turism limitrofe statiunii Mamaia ceea ce a dus la solicitarea excesiva a drumului de 

catre riverani, locuitorii zonei Metropolitane, ai Orasului Ovidiu, ai Comunei Lumina si 

ai Orasului Navodari.Traficul a crescut foarte mult in ultimii 10 ani. Capacitatea 
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drumurilor existente de a prelua aceasta crestere este limitata. In perioada estivala 

segmentul de drum este extrem de aglomerat, fiind necesara largirea drumului de la 

doua benzi la patru benzi, cu doua benzi pe fiecare sens.  

În vederea solutionarii tuturor problemelor legate de trafic si tinand cont de 

tendintele de dezvoltare a zonelor cu functiune de locuire de vacanta de-a lungul acestui 

drum dar si de dezvoltarea arealelor industriale caracteristice zonei este necesara 

extinderea drumului de la un profil existent de 7 m cu cate o banda pe sensul de mers la 

care se adauga acostamente de latime variabila, la un profil transversal de 17-21 m, care 

va cuprinde doua benzi de circulatie pe sens, pista de biciclisti si un trotuar in scopul 

fluidizarii traficului si a maririi capacitatii drumului in vederea preluarii intregului 

trafic, care este foarte ridicat. 

 

VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 50.069.246,96 LEI INCLUSIV TVA.  

CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: UAT ORAȘUL NĂVODARI 1,23 % DIN 

CHELTUIELILE ELIGIBILE, UAT   JUDEȚUL CONSTANȚA 0,62% DIN 

CHELTUIELILE ELIGIBILE, UAT ORAȘUL OVIDIU 0,16 % DIN CHELTUIELILE 

ELIGIBILE  

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL 

NĂVODARI. 

DATA DEPUNERE: 04.01.2012 

COD SMIS: 40 523 

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2015 

STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: URMEAZĂ SĂ SE 

EFECTUEZE VIZITA DE PRECONTRACTARE IN LUNA IUNIE DUPĂ 

APROBAREA PREALABILĂ PRIN HOTARARE A CONSILIULUI JUDETEAN 

CONSTANTA ȘI  PRIN HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI 

OVIDIU A INDICATORILOR MODIFICAȚI IN URMA PROCEDURI DE 

EVALUARE.  

 

1.2. AXA PRIORITARĂ  4- SPRIJINIREA DEZVOLTĂRII MEDIULUI DE 

AFACERI REGIONAL ŞI LOCAL, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 4.1-

DEZVOLTAREA DURABILĂ A STRUCTURILOR DE SPRIJINIRE A 

AFACERILOR DE IMPORTANŢĂ REGIONALĂ ŞI LOCALĂ: 

 

 

1.2.1    CONSTRUIRE CENTRU DE AFACERI IN ORASUL NAVODARI 
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DESCRIERE: Centrul de afaceri Oras Navodari va cuprinde atat zone destinate 

birourilor, dar și 

spații cu un 

caracter social-

cultural 

materializate 

prin propunerea 

unor zone de 

expoziție, zone 

libere pentru 

desfașurarea 

diferitelor 

activități si 

evenimente și 

săli de 

conferințe cu 

capacități 

variabile. 

Compozițional, ansamblul arhitectural este generat de intersecția axei principale, 

paralele cu drumul ce leaga 

municipiul Constanta de 

Navodari –Bdul Mamaia 

Nord –cu o axa 

perpendiculara pe acesta, 

compozitia fiind asimetrica; 

la intersectia celor doua axe 

se obtine atat accesul 

principal si secundar, dar si 

volumul care contine sala 

mare de conferinte si 

spectacole.  

Cladirea asfel 

obtinuta este retrasa la o 

distanta considerabila fata de drum, pentru a obtine o zona spatiala de primire exterioara 

pentru publicul pietonal si o parcare protejata in zona vestica a complexului. 

Accesul principal al publicului in cladire se realizeaza prin mai multe puncte 

direct in foaierul central al cladirii. Acesta va comunica direct cu zonele de birouri si 

spatiile de expozitie prezente la acest nivel, cu zona libera aflata sub atriumul central ce 

ilumineaza in interior corpul principal de birouri.  
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Tot la parter se va poziționa punctul de informare si paza, accesul spre un punct 

de alimentatie publică – restaurant, si o zona generoasa dedicată publicului amenajata 

ca zona in care se pot desfasura diverse activitati. 

Peretele estic vitrat si atriumul generous vor asigura ca zona destinata publicului 

sa fie perceputa deschisa spatial si luminoasa, dar si transparenta inspre exterior.  

Accesul principal este cel vestic pentru cei care folosec parcarea si cel estic 

pentru pietoni, in ambele zone de acces se află accesul spre o circulatie verticala prin 

scari și lifturi. Circulatia pe vericala se va face prin 4 scari și 2 lifturi. 

Accesul auto se face prin 2 zone in partea de nord-est si sud-est ce vor forma un 

perimetru in jurul cladirii cu acces spre zona de parcare vestica. 

Parcarile auto vor fi dispuse in partea vestica a cladirii si sunt dimensionate 

corespunzator cu spatiile de birouri luand in considerare aportul de vizitatori.  

Vor fi prevazute si doua parcari pentru autocare si parcari pentru persoane cu 

dizabilitati. 
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VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 27.892.693 LEI INCLUSIV TVA.  

CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 50 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE 

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL 

NĂVODARI. 

DATA DEPUNERE: 09.12.2010 

COD SMIS: 32 294 
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PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2015 

STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: PROIECTUL ESTE IN 

IMPLEMENTARE, DOCUMENTATIA DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ FIIND REMISĂ 

CĂTRE ANRMAP PENTRU PUBLICARE IN SISTEMUL PUBLIC AL 

ACHIZIȚIILOR PUBLICE.  

CERERI DE RAMBURSARE: A FOST FORMULATĂ NOTIFICARE PRIVIND 

DEPUNEREA CERERII DE PREFINANȚARE IN VALOARE DE  3.799.210,39 LEI.  

 

1.3. AXA 5-DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA TURISMULUI, 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE, 5.2-CREAREA, 

DEZVOLTAREA,MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM 

PENTRU VALORIFICAREA RESURSELOR NATURALE ŞI CREŞTEREA 

CALITĂŢII SERVICIILOR TURISTICE 

 

1.3.1  CONSTRUIRE CENTRU DE AGREMENT. 

 

DESCRIERE: Proiectul propune realizarea unui Centru de agrement in intravilanul 

orasului 

Navodari, in imediata vecinatate a Taberei de copii, cu o oferta variata de servicii 

pentru petrecerea timpului liber. 

Centru de agrement ofera o gama variata de activitati pentru cei ce-si doresc sa 

se relaxeze si sa se distreze. Cei ce vor sa se imbaieze au la dispozitie piscina 

surprizelor, bazinele pentru copii, river ride-ul, piscina pentru inot , bazinul kamikaze si 

piscina exterioara 

separata in zona 

pentru adulti si 

zona pentru copii. 

Pentru cei ce isi 

doresc sa participe 

la cursuri de 

scubadiving o pot 

face in zona 

acvatica special 

amenajata pentru ei 

pentru partea practica a cursului, iar pentru partea teoretica va fi amenajata o sala de 

curs la situat in zona de supanta din holul de primire. 

Serviciile conexe acestor bazine ofera activitati ca fitness, unde se pot desfasura 

activitati de mentinere si imbunatatire a sanatatii, tonifiere a musculaturii, slabire, 

cresterea conditiei fizice. Sala de forta ofera posibilitatea practicarii acestei ramuri 

sportive pentru a obtine o performanta cat mai buna. 
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Saloanele de chinetoterapie pot ajuta la vindecarea diverselor urmari de nivel 

motric, rezultate ca urmare a unor accidente. Cromoterapia, o practica medicala noua, 

foloseste culorile pentru stimularea sau inhibarea diversilor centrii nervosi. 

Saloanele de masaj ofera posibilitatea relaxarii intr-un mediu placut. In cadrul 

acestor saloane vor fi adaugate si doua aparate de bronzat: unul orizontal si unul 

vertical. 

Terenurile de tenis aduc un flux ridicat pe practicanti ai sportului alb. 

Terenul de fotbal atrage si el un numar mare de utilizatori. 

Combinsarea tuturor acestor servicii oferite de Centrul de agrement dau o 

multime de solutii avantajoase si satisfacatoare clientilor, acestia gasind intr-un singur 

loc servicii 

variate. 

Centrul de agrement este situat pe 3 nivele + subsol tehnic. Impartirea 

functionala pe 

nivele este: 

• nivelul tehnic care include: echipamentele aferente bazinelor acoperite si a celui 

descoperit, centrala termica, rezerva de apa. 

• parter care include zona de acces, zona de vestiare comune pentru femei, vestiare 

comune pentru barbati, cabine schimb pentru familii sau persoane cu dizabilitati, cabine 

de schimb de o persoana, zona de dusuri, grupurile sanitare, zona de Welness ( dus 

vichy, dus subacval, bai de struguri/plante/aromaterapie, dus ciclonic), zona de 

electroterapie- nemectron, diadinamice, zona de tratament prin masaj. 

• etaj 1 care include zona de birouri, zona rezervata cursurilor teoretice de 

scubadiving, sectorul de manichiura/pedichiura, exfoliere epidermica cosmetica, 

cromoterapie, sauna cu zona de odihna cu aport mare de aer proaspat, pat cu 

ultraviolete si bazine pentru picioare, vestiare cu dusuri si grupuri sanitare pentru 

personalul centrului de agrement. 

• etaj 2 include sectorul de fitness si aerobic, grupuri sanitare, vestiare. 

 

VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 27.795.685 LEI INCLUSIV TVA.  

CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 50 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE 

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL 

NĂVODARI. 

DATA DEPUNERE: 09.12.2010 

COD SMIS: 32 295 

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2015 

 

STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: URMEAZĂ SEMNAREA 

CONTRACTULUI DE FINANȚARE. A FOST FORMULATA O SESIZARE CU 

PRIVIRE LA TERENUL PE CARE URMEAZA A SE REALIZA CONSTRUCTIA 

OBIECTIVULUI. SE LUCREAZA LA EFECTUAREA UNUI RAPORT 
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TOPOGRAFIC IN COMPLETAREA RASPUNSULUI PENTRU ACEASTA 

SESIZARE.  

 

 

1.3.2  AMENAJAREA MALULUI MĂRII NEGRE ÎN ZONA DE LITORAL A 

ORAŞULUI NĂVODARI – DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE TURISM DE 

UTILITATE PUBLICĂ 

DESCRIERE: Spatiul amenajat in apropierea Malului Marii, ca si traseu turistic 

destinat circulatiei pietonale si pentru foisoare de observatie si fotografiere/filmare, 

recreere si contemplare a obiectivului natural, are scopul de transforma oraşul Năvodari 

intr-o veritabilă staţiune turistică, si este conceput să se întindă pe o lungime de 5,9 km, 

cu zid de protecţie, lampadare, spatii de odihna si relaxare si foisoare de observatie.  

In aceste conditii autoritatile publice locale considera ca lucrarile de amenajare a 

spatiului dinspre malul marii necesara si benefica. Lucrarile propuse pot rezolva 

concomitent mai multe probleme, respectiv:  

- Delimitarea stricta a plajei de zona rezidentiala.  

- Consolidarea terenului in zona accesului pe plaja, acolo unde au aparut rupturile sau 

denivelari.  

- Crearea infrastructurii de turism de utilitate publica, in folosul populatiei din zona si a 

turistilor.  

- Asigurarea accesului pietonal de-a lungul malului marii in zona de litoral a orasului 

Navodari. 

 

 

 

 

 

 

De asemenea, crearea de spatii verzi si spatii pentru foisoare de observatie si 

fotografiere/filmare, recreere si contemplare a obiectivului natural, judicios amenajate 

in lungul zonei va avea efecte deosebite asupra turistilor si a locuitorilor din zona. Prin 

implementarea acestui proiect, turistii Navodari si locuitorii din zona pot beneficia de 

un spatiu natural, in care se pot plimba si recrea. Studiul propune amenajarea spatiului 
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ca traseu turistic, cu zone de odihna si socializare. Chiar si pe timp de seara, locuitorii 

pot beneficia de acest sit, tot ansamblul fiind utilat cu retea de iluminat public.  

 

De asemenea, de-a lungul zonei amenajate vor fi realizate retele de apa si 

canalizare, permitand astfel proprietarilor din zona limitrofa sa dezvolte mici afaceri in 

scopul satisfacerii cerintelor turistice. 

 

Imaginea este oferită cu titlul  exemplificativ. 

 

VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 61.345.838,5 LEI INCLUSIV TVA.  

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL 

NĂVODARI. 

DATA DEPUNERE: 14.03.2012 

COD SMIS: 41 356 

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2015 

 

 

STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: A FOST FINALIZATĂ 

EVALUAREA. DOCUMENTAȚIA VA FI INAINTATĂ CĂTRE MINISTERUL 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=PROMENADA&source=images&cd=&cad=rja&docid=zOBp652DBhs_kM&tbnid=Z06opQFWislFdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salou_nadmorska_promenada.jpg&ei=tw95UcjzO8utPO2YgdgC&bvm=bv.45645796,d.ZWU&psig=AFQjCNGM6SZ5o_H5SrG0uOGZSsi2eR_W5g&ust=1366974733341127


 

97 

 

DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI SPRE VERIFICARE DE CĂTRE OI ADRSE 

BRAILA, URMAND SĂ SE COMUNICE NOTIFICARE PRIVIND INAINTAREA 

PROIECTULUI TEHNIC 

 

            PROIECTE CARE URMEAZĂ SĂ FIE REDEPUSE  

 

1.3.3. DEZVOLTAREA TURISTICĂ A ORAŞULUI NĂVODARI PRIN 

ECOLOGIZAREA ŞI AMENAJAREA MALULUI LACULUI TAŞAUL 

 

 

 
 

 

 

DESCRIERE:  Proiectul are în vedere valorificarea potențialului turistic al Lacului 

Tașaul prin amenajarea ochiului de apă, realizarea aleilor pietonale și a acceselor, 

amenajarea lacului Tașaul (mobilier urban, împrejmuire zonă adiacentă lac, plantații și 

spații verzi, locuri de joacă, pasarele pietonale și platforme de lemn, platformă pontoon, 

foișoare observație, foișor socializare, realizare sistem de irigații. 
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VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 13.914.287 LEI INCLUSIV TVA.  

 

CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 2 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE 

 

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL 

NĂVODARI. 

 

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2014-2015 

 

STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: PROIECTUL SE VA 

REDEPUNE DUPĂ APROBAREA ÎN CONSILIUL LOCAL A INDICATORILOR 

TEHNICO-ECONOMICI.   

 

 

1.4. AXA 5-DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI PROMOVAREA TURISMULUI, 

DOMENIUL DE INTERVENŢIE, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 5.3 – 

PROMOVAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ŞI CREAREA 

INFRASTRUCTURII NECESARE, ÎN SCOPUL CREŞTERII 

ATRACTIVITĂŢII ROMANIEI CA DESTINAŢIE TURISTICĂ, 

OPERATIUNEA  CREAREA CENTRELOR NAŢIONALE DE INFORMARE 

ŞI PROMOVARE TURISTICĂ (CNIPT) ŞI DOTAREA ACESTORA 
 

PROIECTE CARE URMEAZĂ SĂ FIE DEPUSE  

 

1.4.1. CENTRUL NATIONAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA 

(CNIPT NAVODARI) 

 

DESCRIERE:  Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea orasului 

Navodari ca o destinaţie turistică de calitate pe baza patrimoniului său natural şi cultural 

prin construirea unui Centru National de Informare si Promovare Turistica care va 

promova pe de o parte numeroasele resurse turistice ale orasului, iar pe de alta parte va 

contribui la promovarea imaginii Romaniei si a brandului de tara. 

Navodari dispune din plin de zone turistice, traditii culturale si resurse naturale. Pentru 

cresterea atractivitatii si accesibilitatii pentru turisti in aceasta parte a litoralului 

romanesc al Marii Negre si atragerea de  investitii private ulterioare se impune crearea 

unui centru national de informare si promovare turistica care sa ofere servicii utile si 

materiale promotionale turistilor. 

  Obiectivele  specifice ale proiectului sunt urmatoarele: 
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 Promovarea potenţialului turistic al orasului Navodari în vederea creşterii 

numărului de turişti în aceasta parte a litoralului romanesc al Marii Negre cu 

peste 25 % intr-o perioada de 5 ani; 

 Dezvoltarea servicilor de informare şi promovare turistică la nivelul orasului 

Navodari prin crearea Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică 

Navodari si dotarea acestuia; 

 Instituirea unui sistem integrat şi informatizat al ofertei turistice din orasul 

Navodari prin creşterea gradului de acoperire cu informaţii turistice; 

 Promovarea brandului de tara  odata cu prmovarea resurselor si serviciilor 

turistice disponibile in orasul si statiunea Navodari; 

 Atragerea de noi investitii in serviciile turistice in zona prin crestere 

numarului de turisti. 

VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 303.396,78 LEI INCLUSIV TVA.  

CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 2 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE 

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL 

NĂVODARI. 

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2014-2015 

STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: PROIECTUL SE VA DEPUNE 

DUPĂ FINALIZAREA MODIFICĂRILOR LA STUDIUL DE FEZABILITATE. 

 

 

2. PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANIA-

BULGARIA 2007- 2013, AXA PRIORITARĂ 3. DEZVOLTARE ECONOMICĂ 

ȘI SOCIAL, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 3.1. SPRIJINIREA COOPERARII 

TRANSFRONTALIERE IN MEDIUL DE AFACERI SI PROMOVAREA UNEI 

IMAGINI SI IDENTITATI REGIONALE.  

 

2.1  „CROSS BORDER BUSINESS CENTER FOR TOURISM AND RELATED 

ACTIVITIES DEVELOPMENT OF AGRI-FOOD FISH MARKET” / „CENTRU 

TRANSFRONTALIER DE AFACERI IN TURISM SI ACTIVITATI CONEXE- 

PIATA DE PESTE SI PRODUSE DIN PESTE”, cod proiect: 2(4i)-3.1-25, MIS 

ETC 599 – proiect aflat în implementare. 
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 DESCRIERE:  Proiectul are in vedere construirea in zona din proximitatea 

Canalului Poarta Alba – Midia- Navodari a unui Centru Transfrontalier de Afaceri care 

va cuprinde ca principala componenta functionala o piata agroalimentara de peste. 

Constructia va fi deosebit de interesanta, avand forma unui peste in sectiune si 

cuprinzand pe langa piata de peste o expozitie – posibil muzeu al pestelui, precum si un 

restaurant cu specific pescăresc. 

Proiectul a fost depus de municipalitatea Navodari , in parteneriat cu Institutul 

EUREKA din Dobrich, valoarea sa ridicandu-se la 1.469.161,14 euro, iar cofinantarea 

Orasului Navodari nefiind decat 2,18%. 

Intregul amplasament, inclusiv locuri de parcare va avea 4.110 mp., lucrarile de 

constructii urmand a fi demarate in aproximativ 3 luni  

 

VALOARE ESTIMATĂ A PROIECTULUI: 1.469.161,14 EUR INCLUSIV TVA.  

CONTRIBUȚIE BENEFICIAR: 2,18 % DIN CHELTUIELILE ELIGIBILE 

BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL 

NĂVODARI, LIDER DE PROIECT, INSTITUTUL EUREKA DOBRICH 

BULGARIA – PARTENER.  

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2014 – 15 LUNI.  

 

STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: PROIECTUL SE AFLĂ IN 

IMPLEMENTARE, SE DESFĂȘOARĂ PROCEDURILE DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ 

PENTRU CONTRACTAREA SERVICIILOR ȘI ULTERIOR, DUPĂ REDACTAREA 

PROIECTULUI TEHNIC, PENTRU EXECUȚIA LUCRĂRILOR. A FOST 

FORMULATĂ CERERE DE AVANS.  

 

3. PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL CREȘTEREA 

COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE 
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3.1 PROIECT ,,MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE 

PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PENTRU  ILUMINATUL PUBLIC” 

 

DESCRIERE: Proiectul presupune motarea de stalpi si de corpuri de iluminat 

fotovoltaic in orașul Năvodari, investiția urmând să determine scăderea consumului de 

energie electrică în ceea ce privește iluminatul public. Proiectul urmareste reabilitarea 

sistemului de iluminat stradal al orasului Navodari, prin implementarea de tehnologii 

noi de producere, stocare si utilizare a energiei electrice obtinuta din resurse 

regenerabile. Actualul proiect isi propune implementarea sistemului de producere a 

energiei electrice obtinuta din resurse regenerabile - energie solara prin utilizarea 

panourilor fotovoltaice, stocarea energiei cu ajutorul acumulatorilor, si utlizarea 

energiei electrice cu ajutorul lapilor performante cu LED-uri. In cadrul proiectului au 

fost cuprise un numar de 98 de strazi principale si secundare ale orasului Navodari, 

totalizand un numar de aproximativ 3200 sisteme de iluminat independente. 

 

  VALOARE ESTIMATĂ A 

PROIECTULUI: 

30.587.275,46 LEI 

INCLUSIV TVA.  

CONTRIBUȚIE 

BENEFICIAR: 2 % DIN 

CHELTUIELILE 

ELIGIBILE.  

BENEFICIAR: UNITATEA 

ADMINISTRATIV 

TERITORIALĂ ORAȘUL 

NĂVODARI 

PERIOADĂ ESTIMATĂ DE IMPEMENTARE: 2013-2015  

COD SMIS:  20 428 

 

STADIUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: A FOST APROBATĂ 

FINANȚAREA  ȘI URMEAZĂ SĂ AIBĂ LOC VIZITA DE PRECONTRACTARE, 

IN LUNA MAI 2013.  
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L. DIRECȚIA ECONOMICĂ 
 

Activitatea economico-financiar in anul 2012 

 

Principalii indicatori economico financiari ai bugetului local realizaţi in anul 

2012 se prezintă astfel: 

I.     Bilanţul contabil 

A.  

B.  

C.

Total active                          1.099.712.817 lei 

Total datorii                              23.156.720 lei 

Total capitaluri proprii         1.076.556.097  lei 

 

Activele sunt reprezentate in principal din imobilizările fixe 

(terenuri,cladiri,investitii in curs ce fac parte din domeniul public si privat al oraşului), 

activele financiare (participare la capitalul social al SC.TSP ECOTERM SA, RAJA, 

SC.TERMICA NĂVODARI, SC TABĂRA NAVODARI), stocuri ( materiale 

consumabile si materiale de natura obiectelor de inventar), creanţe (comerciale si 

bugetare- impozite si taxe locale,alte creanţe bugetare ) si disponibilul aflat in conturile 

deschise la trezoreria statului si la banei. 

Datoriile reprezintă imprumutul din emisiunea de obligaţiuni emise de Oraşul 

Năvodari cu termen de restituire 2009 - 2027, datorii către furnizori, către bugete, către 

personal. 

Capitalurile proprii, ca diferenţa intre total active si total datorii se regăsesc 

in conturile de fonduri (fondul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public si domeniul 

privat al oraşului, rezerve din reevaluare), in rezultatul reportat al exercitiilor anterioare 

si in rezultatul patrimonial la data de 31.12.2012. 

II. Contul de  rezultat patrimonial. 

Venituri operaţionale  97.132.143 lei 

Cheltuieli operaţionale  98.192.069 lei 

Rezultat din actoperationala(deficit)  1.059.926 lei   

Valori financiare    715 lei 

Cheltuieli financiare    1.226.354 lei 

Rezultat din act. Financiara (deficit)  1.226.354 lei 

Venituri extraordinare    6.737.687 lei 

Cheltuieli extraordinare    1.123.401 lei 

Rezultat din actextraordinara    5.933.305 lei 

Rezultat patrimonial la 31.12.2012  3.647.740 lei 
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In anul 2012 din activitatea curenta se inregistraza un deficit de 2.285.565 

lei,( 1.059.926 lei din activitatea operaţionala si 1.226.354 lei din activitatea financiara- 

dobânzi) determinat de cheltuielile anului 2012 mai mari decât veniturile, cheltuieli ce 

au fost finanţate din excedentul anilor precedenţi. 

Din activitatea extraordinara se inregistrează un excedent de 5.933.305 lei 

ca urmare a valorificării unor bunuri din domeniul privat al oraşului, activitate ce 

necesita cheltuieli minime. 

III.    Contul de execuţie al bugetului local 

Veniturile proprii reprezintă 82,57% din total venituri incasate in timp ce 

gradul de autonomie decizionala fiind de 84,72%.In acelaşi timp gradul de 

autofinanţare al bugetului local este de 64,16% ,dependenta fata de bugetul de stat fiind 

de 35,51% ,ceea ce reflecta un mare grad de independenta financiara. 

NC Indicatorul Prevederi 

2012 

încasări 2012 Diferente   % 

1. Venituri totale,din care: 91.848 86.694 -5.154     94,38 

1.1 -venituri proprii 75.461 71.587 -3.874     94,89 

1.2 -sume def.din tva 13.653 13.646 7     99,94 

1.3 -subvenţii 2.260 1.180 - 1.080     52,21 

1.4 -sume primite de UE/alti 

donatori 

474 281 -   193     59,28 

VENITURI                                                                            mii lei 

 

 mii 

lei 

Veniturile bugetului local se compun din: venituri proprii(impozite si taxe 

locale, cote si sume defalcate din impozitul pe venit, redevente, venituri din 

valorificarea unor bunuri, alte venituri); sume defalcate din tva(pentru finanţarea 

cheltuielilor de personal in invatamantul preuniversitar,a creselor, serviciilor 

comunitare de evidenta a persoanei,a cheltuielilor de personal a asistenţilor 

persoanelor cu handicap,sume pentru echilibrarea bugetului local,etc); subvenţii 

(pentru acordarea ajutoarelor de incalzire,pentru finantarea sanatatii); sume 

primite de la UE(programe cu finantare externa nerambursabila) 

Veniturile totale in anul 2012 s-au realizat in proporţie de 94,38 % fata -

de prevederile bugetare, determinat in principal de neincasarea veniturilor 

proprii, respectiv cote si sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 

aferente lunilor noiembrie si decembrie, blocate ca urmare a aplicării prevederilor 

Legii 273/2006 , cu privire la arierate. 
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Raportat la numărul de locuitori se inregistraza in anul 2012 un venit propriu 

per capita de 1.961,4 lei/pers. 

Veniturile din subvenţii si sume primite de la UE s-a datorat  

neancasarii subvenţiilor reprezentând finanţarea unor programe naţionale din  

fondul de mediu, precum si din neancasarea prefinantarii pentru programe cu  

finanţare externa nerambursabila. Sumele defalcate din tva s-au incasat la nivelul 

prevederilor.  

Cheltuieli 
 

Nr. Indicatorul Credite buget. Cheltefective Plaţi 
  2012 2012 2012 

1. Autorităţi publice 5.721 5.419 5.443 

2. Alte servicii publice ,d.c: 329 259 235 
 -fond rezerva bugetara 88 - - 

 -serv.publice comunit.d.c: 241 259 235 

3. Tranzacţii privind datoria 1.226 1.226 1.226 
 publica - dobânzi    

4. Ordine publica sigur.nation 1.460 1.585 1.357 

5. învăţământ 12.402 11.896 11.797 

6. Sănătate 441 391 388 

7. Cultura,recreere ,religie 12.412 9.876 10.510 
 -servicii culturale 687 487 488 
 -servicii recreative si sport 7.305 5.181 5.742 
 -intret.gradin publ,parc. 2.970 954 1.428 
 -sport 4.335 4.227 4.314 
 -servicii religioase 1.250 1.250 1.250 
 - alte servicii 3.170 2.958 3.030 

8. Asigurări, asistenta sociala 4.502 3.829 3.782 
 -asist.soc.in caz de invalid. 1.086 1.079 1.081 

 -crese                                            
                                           440 

 

                                     408 

 

   407 

 -preven.excluderii sociale 370 271 269 
 -alte cheltin dom.asig,asis. 2.606 2.071 2.025 

9. Locuinte,serv,dezv.publica 22.329 18.146 19.276 
 -locuinţe 740 97 122 
 -alimentari cu apa 440 6 - 
 -iluminat public 4.115 2.905 2.926  
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Bugetul local este structurat pe doua sectiuni; secțiunea de functionare( care 

cuprinde cheltuielile cu personalul si cheltuieli cu bunuri si servicii, structurat pe 

capitole bugetare) si secţiunea de dezvoltare( ce cuprinde cheltuielile pentru derularea 

investiţiilor de interes local). 

In anul 2012 din total plaţi secţiunea de funcţionare are o  

pondere de 77,33%,iar secţiunea de dezvoltare de 22,66%.In ceea ce priveşte rigiditatea 

cheltuielilor,aceasta se situează la 17,63% din total plati,iar ponderea serviciului 

datoriei publice este de 2,62% 

Cheltuielile totale prevăzute pentru anul 2012 sunt mai mari decât 

veniturile cu suma de 6.410 mii lei, diferenţa ce este acoperita din excedentul înregistrat 

la finele anului 2011, la finele anului 2012 inregistrandu-se un deficit de 1.463 mii lei ( 

din secţiunea de dezvoltare excedent de 263 mii lei, iar din secţiunea de funcţionare un 

deficit de 1.726 mii lei ce a fost acoperit definitiv din excedentul anilor precedenţi). 

Cheltuielile efective la 31.12.2012 se încadrează in nivelul celor 

prevăzute in buget. Deasemenea angajamentele bugetare si legale se încadrează in 

creditele bugetare conform prevederilor Lg.273/2006. 

IV. Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice finanţate integral sau parţial 

din venituri proprii 

 

 -alimentare cu gaze 865  376 
 -alte serv.in dom.loc,dezv.p 16.169 15.138 15.852 

10. Protecţia mediului 4.100 3.811 3.651 

11. Acţiuni gen.ec.com. 1.898 1.734 1.747 

12. Combustibili si energie 12.804 9.650 12.178 

13. Transporturi 18.068 20.244 16.041 

14. Alte acţiuni economice 567 526 526 

15. Cheltuieli totale 98.259 88.592 88.157 

Nr. 

Crt. 

Explicaţii Prevederi 2012 Incasari/plati 

2012 

1. Subvenţii din bugetul local 1.331 1.239 

2. Venituri proprii 35 23 

3.    

4. Total 1.366 1.262 

5. Cheltuieli: total,d.c. 1.366 1.257 

6. -cap.65„Invatamant" 25 10 

7. -cap.67„Cultura,recreere ,religie 1.341 1.247 

http://gen.ec.com/
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 Instituţiile publice finanţate din bugetul local sunt Clubul sportiv Navodari, Casa 

de cultura,unitatile de invatamant preuniversitar. 

 

V. Activitatea de termoficare 

    In cursul anului 2012 s-a livrat si facturat catre populatie si agenti economici o 

cantitate de 56.173 Gcal, valoarea facturilor emise fiind de 11.686.410 lei, la finele 

anului inregistrandu-se facturi neincasate in suma 5.000.324 lei din care restante de  

3.362.212 lei (inclusiv din anii precedenti). 

     Cheltuielile efectuate in anul 2012 pentru activitatea de termoficare au fost in suma 

de 9.656.867 lei, rezultand un cost mediu pe Gcal achizitionata de 171,91 lei. 
 
 
 

R A P O R T 

privind activitatea economico-financiară 

pe trimestrul I 2013 
 
            Principalii indicatori economico-financiari ai bugetului local realizați în 

trimestrul I 2013 se prezintă astfel: 

 

I. Bilanțul contabil  

  

 A.      Total active                            1.130.500.013  lei 

B.      Total datorii                                22.427.856  lei 

C.      Total capitaluri proprii           1.108.072.157  lei 

 

           Activele totale sunt reprezentate în principal din imobilizările fixe  

(terenuri, clădiri, investiții în curs ce fac parte din domeniul public și privat al orașului), 

activele financiare (participare la capitalul social al SC. TSP ECOTERM SA, RAJA, 

SC. TERMICA NĂVODARI, SC TABĂRA NĂVODARI), stocuri (materiale 

consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar), creanțe (comerciale, 

bugetare, creanțe din operațiuni cu fonduri nerambursabile) și  disponibilul existent în 

conturile deschise la trezorerie și la bănci. 

           Datoriile  reprezintă  împrumutul din emisiunea de obligațiuni emise  

de orașul Năvodari cu termen de restituire 2009 – 2027, datorii către furnizori, către 

bugete, către personal.   

           Capitalurile proprii, ca diferență între total active și total datorii se  

regăsesc în conturile de fonduri( fondul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și 

domeniul privat al orașului, rezerve din reevaluare), în rezultatul reportat al exercițiilor 

anterioare și in rezultatul patrimonial la data de 31.03.2013. 



 

107 

 

II. Contul de rezultat patrimonial. 

Venituri operationale                                     49.135.503  lei 

Cheltuieli operationale                                   16.724.668  lei 

Rezultat din act.operationala(deficit)             32.410.835  lei 

Venituri financiare                                                     208  lei 

Cheltuieli financiare                                                       0  lei 

Rezultat din act.financiara(deficit)                             208   lei 

Venituri extraordinare                                         116.667  lei 

Cheltuieli extraordinare                                       253.604  lei 

Rezultat din act.extraordinara                             136.937  lei 

Rezultat patrimonial la 31.03.2013                 32.274.106 lei 

 

La 31.03.2013 rezultatul patrimonial înregistrază un excedent de  

32.274.106 lei, determinat de  inregistrarea veniturilor din impozite și taxe, redevențe, 

etc. aferente  întregului an 2013. 

 

III. Contul de executie al bugetului local 

 

VENITURI                                                                              mii lei 

NC         Indicatorul Prevederi  

 Trim.I 2013  

Incasari 

Trim.I 2013 

 Diferente    % 

1. venituri totale 25.655 23.750 - 1.905       92,57 

1.1 venituri proprii 16.566 20.188 +3.622     121,64 

1.2 sume def.din tva 3.702 3.161 -    541       85,39 

1.3 subventii 1.558 402 - 1.156       25,80 

1.4 sume primite de UE/alti 

donatori  

3.829        - - 3.829           - 

 

       Veniturile totale la 31.03.2013 s-au realizat în proporție de 92,57 % față  

de prevederile bugetare, determinat  pe de o parte de depașirea veniturilor proprii 

prognozate în trimestrul I, în special impozite și taxe, iar pe de altă parte din 

neîncasarea subvenșiilor reprezentând sumele de primit din fondul de mediu aferent 

unui program de finanțare derulat în anul anterior, precum și a cererilor de prefinantare 

și rambursare aferente proiectelor cu finantare nerambursabilă. 

            Veniturile proprii reprezintă 84,99% din total venituri încasate, cu un grad de 

autonomie decizională de 84,99%. Gradul de autofinantare al bugetului local este de 

59,70%, dependentă față de bugetul de stat fiind de 40,29%. In trim.I venitul propriu 

per capital se situează la 553,1 lei/pers. 
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CHELTUIELI   

Nr. Indicatorul   Credite buget. 

  Trim.I 201 

Chelt.efective  

  Trim.I.2013 

    Plati  

trim.I 2013 

1. Autoritati publice 2.071 1.281 1.293 

2. Alte servicii publice ,d.c: 

-fond rezerva bugetara 

-serv.publice comunit.d.c: 

139 

25   

114 

85 

- 

85 

79 

- 

79 

3. Tranzactii privind datoria 

publica – dobanzi 

       -       -                - 

4. Ordine publica sigur.nation 600 365 409 

5. Invatamant 3.636 3.060 3.077 

6. Sanatate 125 85 90 

7. Cultura,recreere ,religie 

-servicii culturale 

-servicii recreative si sport 

      -intret.gradin publ,parc. 

      -sport  

-servicii religioase 

- alte servicii 

3.280 

187 

2.417 

1.447 

970 

150 

525 

1.371 

109 

1.056 

154 

901 

8 

198 

1.390 

110 

1.074 

155 

919 

8 

198 

8. Asigurari , asistenta sociala 

-asist.soc.in caz de invalid. 

-crese 

-preven.excluderii sociale 

-alte chelt.in dom.asig,asis. 

1.383 

143 

186 

193 

861 

633 

129 

100 

67 

337 

684 

129 

101 

67 

387 

9. Locuinte,serv,dezv.publica 

-locuinte 

-alimentari cu apa 

-iluminat public 

-alimentare cu gaze 

-alte serv.in dom.loc,dezv.p 

4.056 

1.537 

3 

961 

200 

1.355 

1.511 

16 

- 

887 

- 

608 

2.624 

1.420 

- 

664 

199 

341 

10. Protectia mediului 1.081 849 834 

11. Actiuni gen.ec.com. 200 108 108 

12. Combustibili si energie 5.475 3.960 4.900 

13. Transporturi 5.684 727 1.558 

14. Alte actiuni economice 25 - - 

15. Cheltuieli totale 27.755 14.035 17.046 
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 Cheltuielile totale prevăzute pentru trim.I 2013 sunt mai mari  

decât veniturile cu suma de 2.100 mii lei, diferență ce este acoperită din excedentul 

înregistrat la finele anului 2012. 

 

 Cheltuielile efective la 31.03.2013 se încadrează în nivelul celor  

prevăzute în buget. Deasemenea angajamentele bugetare și legale se încadrează în 

creditele bugetare conform prevederilor Lg. 273/2006.   

        

      În trim.I din total plați secțiunea de funcționare are o pondere de 84,92%, iar 

secțiunea de funcționare de 15,07%. Deasemenea rigiditatea cheltuielilor, respectiv 

ponderea plăților aferente cheltuielilor de personal în total plăți este de 27,01%. 

           

 

IV. Contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate integral 

sau partial din venituri proprii 

                                                                                                                 mii lei 

Nr. 

Crt. 

       Explicatii   Prevederi 

    Trim.I  2013 

      Incasari/plati 

     Trim.I   2013      

 1. Subventii  din bugetul local 416 333 

 2. Venituri proprii                        7              

 3.     Total 423 333 

 4. Cheltuieli: total,d.c. 423 301 

 5. -cap.65,,Invatamant” 7 1 

 6. -cap.67,,Cultura,recreere ,religie 416 300 

 

 

M. ACTIVITATEA S.C.TERMICA DISTRIBUTIE 

NĂVODARI  S.R.L. ÎN ANUL 2012 
 

S.C. TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. este o societate comercială cu 

răspundere limitată, cu capital integral de stat, înființată în conformitate cu prevederile 

art. 5, alin 2 din legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, prin 

Hotărârea Consiliului Local Năvodari nr. 131/28.07.2010, având ca domeniu principal 

de activitate furnizare de abur și aer condiționat ( cod 3530 în nomenclatorul CAEN).   

Sediul societății se afla în Năvodari, str. Dobrogei, PT5, Jud. Constanța. 

Oferta S.C.TERMICA DISTRIBUȚIE NĂVODARI S.R.L. constă și în 

realizarea de lucrări și furnizarea de servicii în domeniile: 

 punerea în opera a mixturilor asfaltice; 

 reparații la construcții; 

 realizarea de prefabricate din beton; 
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 lucrări de pavaj și bordurări; 

 lucrări specifice de drumuri; 

 lucrări diverse de finisaje la construcții; 

 transport de mărfuri. 

 

Cele mai importante dotări cu utilaje sunt următoarele : 

 autocamion 2 buc; 

 autovidanjă; 

 tractor (cu remorcă); 

 rulou compactor r8-14; 

 compactor ABG DD 32; 

 freză asphalt; 

 fadromă L200 2 buc; 

 mașină marcaj; 

 finișor mixturi asfaltice; 

 bobcat 3 buc; 

 mai compactor; 

 mașină de taiat beton; 

 macara telemac. 

 

Numărul de  personal utilizat pentru realizarea lucrărilor este de 158 salariați, cu 

următoarea structură: 

 59 activitatea de termoficare; 

 55 activitatea de drumuri; 

 17 activitatea de transport; 

 8   activitatea de administrare imobile; 

 19 personal TESA, administrative. 

 

 

În anul 2012 s-au executat următoarele lucrări : 

 

I . Asfaltări de străzi  

Nr.   Denumire locație Suprafață  

crt.     asfaltată 

1 Strada Pinului și alei 3201.50 

2 Strada Bradului și alei 4964.24 

3 Strada Daliei 2477.72 

4 Strada Viorelei 1738.80 

5 Strada Garofiței 2889.86 

6 Strada Craiței 1714.85 

7 Strada Frunzelor 5201.43 
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8 Strada Bujorului 2634.08 

9 Strada Nucilor 1013.26 

  T O T A L   25835.74 

    

II . Amenăjari parcări  

Nr.   Denumire locatie Suprafață  

crt.     asfaltată 

1 Zona PT 15 - Școală nr.2 - Plopilor 7023.93 

2 
Zona bl 7 chimie - Alfa-Beta –  
Școala nr.3 5216.00 

3 Zona RA-uri - Strada Ogorului 2422.57 

4 Zona bloc H7 1378.81 

5 Zona bloc H7-G4 846.04 

6 Strada Frunzelor - Penny 1761.00 

7 Strada Cabanei - bloc M1 301.50 

8 Tabara Delfin - Năvodari 4075.50 

9 Zona bloc 11 est 1316.0000 

10 Zona bloc 5 sud 2254.19 

11 Zona blocurilor 9,16,17,18,20,21 sud,64,6 chimie 5487.70 

12 Strada Cabanei + Cresa 20 + Modern 989.43 

13 Zona Biserica Sfanta Paraschieva 350.10 

  T O T A L  33422.77 

 

 

III . Amenajare fantana arteziana sens giratoriu la intersectia dintre Str. Albinelor si Str. Constantei  
     

IV . Amenajari fantana piateta bloc R4 si sediu Termica   

 

V . Refacere trotuare si alei blocuri cu pavele autoblocante   

Nr.                                                      Denumire locatie Suprafata  

crt.        

1 Zona Biserica Catolica 741.08  

2 Zona Biserica Sfanta Paraschieva 737.54  

3 Zona Materna 210.88  

4 Zona Tabara Delfinul Navodari 323.93  

5 Zona Strada Plopilor + alee Scoala nr.2 742.31  

6 Str. Randunelelor ( bl. R1,R3,R4,R5,R6,RA1,RA2,RA3,RA4,RA5,RA6,     

  1 sud ) , Str. Constantei ( bl. H2b,H3 ) , Str. Panselutelor ( 9,14,15,16,    

  17,18,20,21 sud,64 ) , Str. Cabanei ( Cresa 20 , Modern ) , Str. Pesca-    

  rusului ( P1,P2 )   3006.96  

7 Strada Bradului 1724.81  
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  T O T A L  7487.51  

     

VI . Lucrari de placari cu marmura si finisari   

Nr.                                                      Denumire locatie Suprafata  

crt.        

1 Zona Biserica Sfanta Paraschieva 329,90  

2 Zona Km 0,Casa de Cultura,Parc Dobre,Zona Clubul Pensionarilor RA3 1575.00  

3 Alei promenada cu granit si marmura fiamata ( platou Zona Troita si      

  intersectia dintre Str. Constantei si Str. Tineretului  2000.00  

  T O T A L   3575.00  

     

VII . Reparatii strazi - plombe carosabile   

Nr.                                                      Denumire locatie Suprafata  

crt.        

1 B-dul Mamaia,B-dul Navodari,Strazile Randunelelor,Constantei,Ogorului,    

  Pod,Penny,Biserica Catolica,Aleea Dobrogei,Hanul Piratilor,Hotel Max,    

  Str. Cabanei,Tineretului,DN pana la Midia 1700.00  

2 Strazile Culturii,Scolii,Frunzelor,Randunelelor,Albinelor,Tasaul,Nuferilor,    

  Constantei,Recoltei,Delfinului(28 est),Brotacei,Plopilor,Toamnei,Albinelor    

  Panselutelor,Postei,Crinului,Pescarusului,Viilor,Muzicii,Gradinilor,Berzei 537.48  

3 Strazile Tasaul,Cabanei,Constantei,Culturii,Albinelor(B2),Randunelelor,    

  Pescarusului,Nucilor,Bradului,Gradinilor,Viilor,Stadionului,parcare C2    

  B-dul Navodari 433.81  

  T O T A L   2671.29  

     

VIII . Lucrari de reparatii drumuri-scarificari si impietruiri;bordurari  

Nr.   
Denumire 
locatie Suprafata   

crt.        

1 Strada Teilor 2630.00  

2 Mamaia Sat zona M14-M15 2200.00  

3 Mamaia Sat zona UM 3375.00  

4 Mamaia Sat zona M8-M9-M10-M13 2900.00  

5 Strada Viilor 4383.0000  

6 Strada Campului 1750.00  

7 Strada Malinului 3173.00  

  T O T A L   20411.00  

      Lungime  

8 Refacere aliniament cu borduri zona Materna+Plopilor 3080.00  

9 Refacere aliniament cu borduri Strazile Tasaul,Frunzelor,Stejarului,    

  Cabanei, (M1-58),Bradului,Pinului,Ogorului-RA-uri,zona bl H7 si G4 3144.50  
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10 
Refacere aliniament cu borduri zona Tabara Delfin,bl 
CN4,64,5,9,14,15,     

  16,17,18,20,21 sud 1230.20  

  T O T A L  7454.70  

     

IX . Lucrari de montaj tamplarie P.V.C. si reparatii instalatie termica Scoala nr 2 Grigore Moisil  
     

X . Retele electrice de joasa tensiune si iluminat public zona Peninsula-Concasoare,Oras Navodari  
Nr.                                                             Denumire lucrare    

crt.        

1 Stalpi beton manipulare si transport    

2 Stalpi beton - achizitionat materiale    

3 Uilaje si manopera pentru sapat,turnat beton si armare    

4 Utilaje , manopera sapat , turnat beton , armare , montaj retea    

     

     

XI . Reabilitarea fatadelor blocurilor de locuinte din Orasul Navodari  

Nr.                                                             Denumire lucrare Suprafata  

crt.        

1 Bloc 14 sud 2898.00  

2 Bloc E2   2660.00  

3 Bloc A1b  2500.00  

4 Bloc A2a   2563.00  

5 Bloc E1   3512.00  

6 Bloc E2c   1920.00  

  T O T A L   16053.00  

     

XII . Mentenanta sistemului de termoficare si deservirea punctelor termice in Orasul Navodari 
Nr.                                                             Denumire lucrare    

crt.        

A Formatia de exploatare puncte termice :    

  Manevre in punctele termice pentru reglarea instalatiei pentru a se putea furniza ag.      

   termic la parametrii functionali de calitate,eficienta si siguranta , inregistrare si citiri     

  parametri in vederea facturarii catre beneficiarii serviciilor prestate,etc.    

B Formatia de reparatii si interventii :    

1 Evacuat apa din CT Strada Cabanei    

2 Evacuat apa din CT agent primar Poarta 1    

3 Evacuat apa din CT bloc FC1-FC4    

4 Reparatii CT bloc 25 sud    

5 Inlocuit canalizare PT3    

6 Reparatie coloana bl P4-P10    
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7 Reparatie coloana bl 20-28 est    

8 Camin str. Sanatatii coloana acm bloc 52,55,56,57    

9 Inlocuit robinet de 2" pe acm bloc CN6    

10 Inlocuit robinet de 2" pe acm bloc 15 est    

11 Inlocuit robineti de 2" pe incalzire bloc 63    

12 Inlocuit robineti de 2" pe incalzire bloc 21 est    

13 Inlocuit robinet de 1 1/2" pe acm bloc 19 est    

14 Inlocuit robinet de 1 1/2" pe incalzire bloc 160,scara A    

15 Inlocuit robineti 1 1/4" pe coloana blocurilor 49-51    

16 Inlocuit robineti 1 1/4" la Casa de Cultura    

17 Izolatie cond ag ter primar zona intre stadion si parcul Ion Dobre    

18 Vopsitorii conducte in punctele termice    

19 Curatat schimbatoare de caldura prin spalare cu solutie chimica    

20 Remediere spartura pe a.c.m. bloc 13 sud    

21 Remediere spartura zona Pod    

22 Adaos pe instalatia de incalzire PT4,PT5,PT6,PT8,PT14    

23 Montat retea recirculare la blocurile 34 est,35 est,CP-uri    

24 Adaos in instalatia de incalzire din PT 4,5,6,8,14    

25 Evacuat apa din CT agent termic primar - str. Cabanei    

26 Evacuat apa din CT agent termic primar - Poarta 1    

27 Reparatie coloana ACM PT8 - CP1-CP3    

28 Adaos in instalatia de incalzire PT1,7,14    

29 Reparatie coloana incalzire bloc 13 sud    

30 Reparatie conducta ACM bloc O7    

31 Reparatie coloana ACM bloc R6    

32 Inlocuit conducta apa calda CT bloc H3    

33 Inlocuit conducte pe coloana acm bloc 11-33 est    

34 PT6 - revizii instalatie    

35 Reparatii conducta apa zona bloc R4    

36 Reparatii coloana ACM a blocurilor FC1-FC5    

37 Reparatii apa calda CT bloc C1-C4 PT 14    

38 Reparatii str Cabanei-PT4 bl.CN5-CN6 canaliz si recirc AC     

39 Reparatii CT Casa de Cultura    

40 Revizie puncte termice    

41 Reparatii canal termic bloc H1    

42 Reparatie PT 14    

43 Reparatie coloana ACM bl. P7    

44 Reparatii coloana ACM PT9    

45 Reparatie coloana recirculare PT8    

46 Reparatie retea termica agent primar    
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47 Reparatie coloana ACM bloc A5-A3    

48 Reparatii incalzire+ACM bl CN5-CN6    

  T O T A L      

C Participarea la  amenajarea instalatiilor de apa pentru fantanile de la Piatetele din Orasul Navodari:   

  bloc R4,Biserica Catolica,Sediu Termica,Biserica Sf. Paraschieva,sensul giratoriu din intersectia  

  Strazilor Constantei cu Albinelor    

D Reparatii la scarile blocurilor conform contractelor incheiate cu Asociatiile de locatari :    

  ~bloc A9,scara A+D,apa calda menajera+apa rece    

  ~bloc CP3,scara A+C,scurgere    

  ~bloc 29 est,scara a,incalzire    

  ~bloc CN3,incalzire+apa calda menajera    

  ~bloc 33,scara C,incalzire    

  ~bloc R3,scara A,scurgere    

  ~bloc 35 est,scara C,incalzire    

  ~ bloc CN5,incalzire+scurgere    

  ~ 17 est,apa rece+apa calda menajera    

  ~ Gradinita Albatros,scurgere+apa calda menajera+apa rece    

  ~ Cresa 20,apacalda menajera+apa rece    

  ~ bloc 63,scara A+B,apa calda menajera    

  bloc 16 sud,scara C,,incalzire    

  ~bloc A8,scara C,scurgere+apa calda menajera    

  ~ Liceul Lazar Edeleanuincalzire+instalatie apa rece,obiecte sanitare+scurgere cabinet medical  

  ~ bloc RA1,scara B,apa calda menajera+incalzire    

  ~ Baza Sportiva Legmas,scurgere+apa rece+obiecte sanitare    

  ~ bloc Legmas,apartamente sportivi,montat obiecte sanitare    

 

 

Pentru anul 2013 sunt demarate si in curs de executie urmatoarele lucrari :   

 Parcare bloc R3-R4   

 Parcare Fisc   

 Amenajare piateta bloc 34-35 est   

 Refacere trotuar cu pavele Srazile Constantei,Albatros,alei blocuri 

Str.Pescarusului   

 Largire Strada Albinelor - zona Materna   

 Amenajare zona Biserica Catolica - Kaufland   

 Scarificare Prelungirea Tasaul-Delfinului   

 Scarificare Parcare Stradas Cabanei   

   

S.C.TERMICA DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L. are incheiate un numar de 21 

contracte cu asociatiile de proprietari de pa raza Orasului Navodari , in cadrul carora 

realizeaza servicii de administrare tehnica constand in executarea lucrarilor de 



 

116 

 

intratinere si reparatie curenta asupra elementelor din proprietatea comuna , utilizand 

baza  

materiala a asociatiilor si manopea gratuita . La solicitarea asociatiilor de proprietari se 

pot executa si alte tipuri de lucrari care nu fac obiectul contractelor incheiata ( reparatii 

instalatii termice, menajere in interiorul apartamentelor, lucrari specifice de constructii ) 

cu baza materiala pusa la dispozitie de client si cu manopera avantajoasa pentru locatari 

   

   

In scopul realizarii unor lucrari de cel mai inalt profesionalism , S.C.TERMICA 

DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L. si-a implementat un sistem de management 

integrat : al calitatii conform standardului - ISO 9001/2008 , un sistem de management 

de sanatate si securitate ocupationala conform standardului - ISO 18001/2008 

si un sistem de management de mediu conform standardului - ISO 14001/2005 . 

  

   

                                                                                  S.C.TERMICA 

DISTRIBUTIE NAVODARI S.R.L. 

 Director,  

                                                                                                       ing. Manu Alexandru 

 

 
 


