ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA NR. 12
privind aprobarea modificării poziției nr. 269 a Anexei numărul 3 la procesul verbal de inventariere nr.
1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal numãrul 35,
judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară convocată în data de 18 februarie 2020, având în vedere:
- proiectul de hotărăre nr. 13/2020 și referatul de aprobare nr. 3282/05.02.2020 al primarului municipiului Medgidia în
calitatea sa de inițiator;

- prevederile art. 41 (4) din Legea nr. 24/2004 (r) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
- raportul de specialitate emis sub nr. 3518/07.02.2020 întocmit de compartiment relații publice si presă privind
îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională ;

- HCL nr. 31/28.03.2013 privind însușirea rezultatului inventarierii bunurilor domeniu privat al municipiului
Medgidia, județ Constanța, în conformitate cu procesul verbal numărul 1466/12.03.2013 al comisiei de inventariere;
Avize comisii A și B
- raportul de specialitate numărul 819/03.02.2020 al DGDPP prin care se susține aprobarea modificării poziției
nr. 269 a Anexei numărul 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin HCL nr. 31/2013
precum și înscrisurile avute în susținere: certificatul de nomenclatură stradală nr.28352/18.11.2019; procesul verbal de
vecinatate intocmit la data de 20.01.2020 ; referatul 301/15.01.2020 privind conformitatea cu realitatea și lipsa
litigiilor; prevederilele Ordinului numărul 634/2004 pentru aprobarea regulamentului și a modului de întocmire a
documentațiilor cadastrale, modificat și completat; prevederile Legii nr. 7/1996, privind cadastrul și publicitatea
imobiliară, (r) modificată și completată; Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; Ordinul 700/2014 privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 129 alin.(1) și (2) lit c,art. 136 alin.(1, (2 și (3) lit b art. 139 alin. (3) lit g) art. 354, art. 355
art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.I Poziția nr. 269 a Anexei numărul 3 la procesul verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 aprobat prin
HCL nr. 31/28.03.2013 se modifică și va avea următorul cuprins:
,,Poziția 269, număr inventar 200604, Valea Dacilor, adresa Str. Berzei nr. 38, lot 44,, suprafața teren –
1048 mp, valoarea de inventar -158,56 lei ”.
Art.II. Municipiul Medgidia prin Primar, Direcția economică, DGDPP și Compartiment agricol își va
actualiza corespunzător datele din evidența contabilă cadastrală și registrul agricol, și se va opera modificarea
corespunzătoare în conformitate cu cerințele actelor normative aplicabile în inventarul centralizat al bunurilor din
domeniul privat al municipiului Medgidia.
Art.III. Pe cale de consecință se modifică și se completează toate actele administrative adoptate de Consiliul
local al municipiului Medgidia privind inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Medgidia, județ
Constanța.
Art. IV Prezenta hotărâre și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției Prefectului Județ
Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate, act administrativ ce devine aplicabil în condițiile legii,
Primarului Municipiului Medgidia, DGDPP, Direcția economică precum și compartimentului informatică pentru
asigurarea publicității pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la cunoștință publică.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi ,,pentru din numărul de 18 consilieri prezenți la ședință( lipsește dnul consilier Parpala F.) și un
număr de 19 consilieri în funcție . Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot.,1 primar, DGDPP, D ec. Afisat CI Red 5 ex
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