ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA NR. 13
privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al județului și
administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și administrarea
Consiliului Local Medgidia

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. 14/2020 și referatul de aprobare nr. 3287/05.02.2020 al primarului municipiului
Medgidia în calitatea sa de inițiator;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Medgidia, înregistrat sub numărul 959/05.02.2020;
- prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările și completările ulterioare;
- HCL nr. 68/31 mai 2011 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Medgidia,
județ Constanța a unui imobil,, teren liber de construcții- extravilan având număr de inventar 200237 în suprafață de
12,22 ha- tronson III,, precum aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Medgidia și administrarea
Consiliului Local Medgidia către Consiliul Județean Constanța / autoritate de stat prin intermediul căruia urmează a se
derula proiecte de investiții infrastructură; HCL nr. 121/16.12.2019
- HCJ nr. 177/20.05.2011 privind preluarea unui bun imobil-drum de interes local din domeniul public al
municipiului Medgidia în domeniul public al Județului Constanța și încadrarea în categoria funcțională a drumurilor de
interes județean; Protocolul având nr. CJ 11316/16.06.2011 inregistrat la PMM sub nr. 15787/02.08.2011;
- prevederile art. 41 (1) din Legea nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative; Avize comisii A și B
- raportul de specialitate emis sub nr. 3525/07.20.2020 întocmit de compartimentul relatii publice si presă privind
îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența;
Ținând cont de faptul că imobilul teren liber de construcții-extravilan în suprafață de 12,22 ha-tronson III având
număr cadastral 104 974 și Carte Funciară nr. 104974 a UAT Medgidia se află pe raza teritorială a municipiului
Medgidia și nu a fost îndeplinită / realizată execuția investiției pentru care au fost adoptate HCL Medgidia nr.
68/31.05.2011 și HCJ nr. 177/20.05.2011,
În conformitate cu art. 285, art. 292 alin.(1) și (5) , art. 294 alin.(2) art. 295 alin.(1) și următoarele din OUG
57/2019 privind Codul Administrativ.
În temeiul art. 129 alin(1) și (2) lit b și c, art. 139 alin.(1) și (3) lit. e, f și g coroborat cu art. 196 alin. (1)
lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. (1) – Se aprobă formularea unei solicitări de preluare a unui bun imobil teren liber de construcții-extravilan
în suprafață de 12,22 ha-tronson III având număr cadastral 104 974 și Carte Funciară nr. 104974 din domeniul public al
județului și administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și administrarea
Consiliului Local Medgidia , având date de identificate conform anexei parte integrantă din prezenta.
(2) - Preluarea imobilului teren liber de construcții-extravilan în suprafață de 12,22 ha-tronson III identificat cu
număr cadastral 104974 și Carte Funciară nr. 104974 se va face prin protocol de predare primire încheiat între
Consiliul Județean Constanța și Consiliul Local Medgidia - Municipiul Medgidia reprezentat prin primar.
Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Medgidia să semneze protocolul de predare primire ce se va
încheia ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri și să dispună măsurile necesare, să semneze toate documentele cu
implicație ce derivă din ducerea la îndeplinire a articolului 1.
Art. 3. - Prezenta hotărâre împreună cu anexa sa se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării
controlului de legalitate, și în vederea ducerii la îndeplinire Consiliului Județean Constanța, Primarului Municipiului
Medgidia, Direcției Economice, DGDPP, DUI precum și compartimentului informatică pentru asigurarea publicității
pe site-ul instituției 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, CJ, Afisat CI Red 5 ex
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Contrasemneazã pentru legalitate
Secretar General Municipiu
Jr. Geafar Nesrin

ANEXĂ LA HOTÃRÂREA NR. 13/ 18 februarie 2020
privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al județului și
administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și administrarea
Consiliului Local Medgidia

DATE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil care se preia din domeniul public al Județului Constanța și administrarea Consiliuui
Județean Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și administrarea Consiliului Local Medgidia

Nr.crt.
1.

Denumire bun imobil
Teren liber de
construcții-extravilan

Date de identificare
Medgidia, drum de
centură-tronson III,
s=12,22 ha,
lungime=5450 ml de
la km 0+000 pană la
km 5+450
Nr.cad.104974, CF
104974

Valoare de inventar
770 LEI

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, CJ, Afisat CI Red 5 ex
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