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HOTÃRÂREA NR. 51 

privind  punerea la dispoziție, cu titlu gratuit  comunei Mircea-Vodă , Județul Constanța a unor 

suprafețe de teren aparținând municipiului Medgidia pentru realizarea obiectivului de investiții 

,,Inființarea distribuției de gaze naturale în comuna Mircea Vodă, Județul Constanța” 
 

 

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

numãrul 35,  judeţul Constanţa,  întrunit  legal în ședință ordinară în data de 28 mai 2020, având în 

vedere: 

     -    proiectul de hotărăre nr. 58  și inițiativa exprimată  în referatul de aprobare nr. 11478/20.05.2020 a 

primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator; 

        - solicitarea nr. 2638/07.04.2020 a comunei Mircea Vodă, Județul Constanța înregistrată la Primăria 

Municipiului Medgidia sub numărul 8636/08.04.2020;    

        - raportul de specialitate al  Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat  nr 4076/18.05.2020; 

        - referatul nr. 9126/14/04.2020 întocmit de Compartiment agricol, sef serviciu APL și Birou Juridic însușit 

de Președintele comisiei locale de fond funciar; referat lipsă litigii nr. 4075/18.05.2020; 

- raportul  DUI nr. 8636/19.05.2020  întocmit de arhitectul șef  și compartimentul urbanism; 

Ținând cont de: 

-prevederile art. 109 și art. 113 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012; 

- prevederile art. 4 (1) lit.c  din H.G. nr. 209/2019 pentru aprobarea  Cadrului general privind regimul 

juridic al contractelor de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, procedurile 

pentru acordarea concesiunilor, conţinutul-cadru al caietului de sarcini; 

În conformitate cu: 

          - prevederile art.129 alin.(2) lit c) , alin.(6) lit. a) și b) și art. 297 coroborat cu art. 349, art. 350, art. 351 din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ; Aviz comisia B 

- raportul de specialitate emis sub nr. 11565/20.05.2020 întocmit de compartimetul RPP privind 

îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională;  

În temeiul art. 5 lit. cc) art. 139 alin. (1) , (3) lit.g) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
         Art.1. –Punerea la dispoziție cu titlu gratuit  comunei Mircea-Vodă , Județul Constanța a unor suprafețe de 

teren aparținând municipiului Medgidia, pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Inființarea distribuției de 

gaze naturale în comuna Mircea Vodă,Județul Constanța” pe durata realizării investiției după cum urmează : 

- Suprafață de 10 ,70 mp din De 398/1; 

- Suprafață de 9,81 mp din DE 422; 

- Suprafață de 4,54 mp din parcela A373/8c; 

Art. 2. –  Prevederile prezentului act administrativ vor fi duse la îndeplinire de  Primarul Municipiului 

Medgidia  cu sprijinul  DGDPP potrivit competentelor. 

Art. 3. Prezenta hotărâre și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției Prefectului 

Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia și 

compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea in Monitorul Oficial Local. 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de .18  voturi ,,pentru  din numărul de  18 consilieri prezenți  la ședință ( lipsește  dnul consilier Butnaru M.)  

și un   număr de  19 consilieri în funcție Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1 primar, 1 ex DUI ,1 ex DGDPP,1 ex CMV  Afisat 

–CI Red 6 ex. 
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