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HOTÃRÂREA NR. 7 

privind acceptarea de către Municipiul Medgidia a ofertei de donație constând în teren intravilan, de 13 

mp. lot A43/5/2/6/2 având ca vecinătăți : la Nord- Lot 43/5/2/6/1, la Sud-IE 105869, la Est-Lot 43/5/2/6/1, la 

Vest-IE 105853 situat în municipiul Medgidia, Șoseaua Constanței FN, având număr cadastral 109446,  
 

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal 

numãrul 35, judeţul Constanţa,  întrunit legal în ședință ordinară din  30 ianuarie 2020, având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 8/2020 și referatul de aprobare nr. 1488/17.01.2020 al primarului municipiului 

Medgidia în calitatea sa de inițiator; 

- raportul de specialitate comun  nr. 360/17.01.2020 aparținând  DGDPP și  Director Economic, referatul 

de specialitate al  Biroului Juridic  nr. 206/13.01.2020, certificatul fiscal nr. 280/13.01.2020,  

- Extrasul de CF pentru informare  nr. 42064/21.11.2019, CF 109446 

- Oferta de donație a numiților Ionașcu George și Ionașcu Ruxandra având încheiere de autentificare nr. 

4239/18 decembrie 2019  Notar Public- Mihăescu Marius Andrei  înregistrată la DGDPP din cadrul Primăriei 

municipiului Medgidia sub nr. 8098/13.09.2019 prin care își manifestă intenția de a dona către municipiul 

Medgidia, un teren în suprafață de 13 mp, lot A43/5/2/6/2 având ca vecinătăți : la Nord- Lot 43/5/2/6/1, la Sud-

IE 105869, la Est-Lot 43/5/2/6/1, la Vest-IE 105853 situat în municipiul Medgidia, Șoseaua Constanței FN, 

având număr cadastral 109446,  pe care îl au în proprietate  în vederea donării acestuia in domeniul public. 

- - prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative -; 

 - raportul de specialitate emis sub nr. 1614/20.01.2020 întocmit de Comportimentul Relații publice și presă 

privind îndeplinirea cerințelor legii cu privire la transparența decizională; 

  - raportul de evaluare P20001/10.01.2020 Evaluator Rosa Trade Internațional –nr. 335/16.01.2020 DGDPP; 

   - prevederile art. 1011 din Legea 287/2009 actualizată privind Noul Cod Civil; 

În conformitate cu prevederile art. 5 lit.dd, art. 129 alin. (l) și (2) lit. b) și c) , art. 139 alin. (2)  și art. 291 

alin.(3) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  Avize Comisii A,B și C 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

           Art. 1. Se aprobă acceptarea de către municipiul Medgidia, județul Constanța  a ofertei de donație  

efectuată de domnii  Ionașcu George și Ionașcu Ruxandra, constând în teren intravilan în suprafață de 13 mp., lot 

43 /5/2/6/2 având ca vecinătăți : la Nord- Lot 43/5/2/6/1, la Sud-IE 105869, la Est-Lot 43/5/2/6/1, la Vest-IE 

105853 situat în municipiul Medgidia, Șoseaua Constanței FN, având număr cadastral 109446,  CF 109446 și 

extras de CF nr. 42064/21.11.2019  

 Art. 2. După perfectarea contractului de donație în formă autentică, bunul prevăzut la articolul 1, se va 

include în domeniul public și  se va stabili destinația .  

             Art. 3. Se împuternicește  Primarul municipiului Medgidia – domnul Valentin Vrabie să semneze 

contractul de donație în formă autentică. 

            Art. 4. Costurile legate de întocmirea actelor în formă autentică  vor fi suportate de către municipiul 

Medgidia. 

           Art. 5. Primarul municipiului Medgidia  împreună cu Direcția economică, Direcția de Urbanism și 

Investiții,  Biroul juridic  și DGDPP din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

           Art. 6. Prezenta  hotărâre  se transmite de secretarul general Instituției Prefectului în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia, DGDPP, DUI, BJ,Direcția  EC. și compartimentului 

informatică pentru asigurarea publicității pe site-ul  Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la 

cunoștință publică.             
  Prezenta Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi ,,pentru” din numărul de 16 consilieri prezenți  la ședință (lipsesc dnii consilieri 

Trifan A.R., Ion N.I și Parpală F) și un număr de 19 consilieri în funcție.  Dif:1ex.Instituţia  Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1 primar,  DEC, 

DUI, BJ și DGDPP,  Afisat compartiment Informatică Red 7  ex. 
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