ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA NR. 103
de completare a HCL nr. 82/30 iulie 2020
privind darea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului public și privat al municipiului Medgidia, în
vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța ( Reabilitare sursă
Medgidia. Aducțiune Medgidia- Gopodăria de apă Constanța Sud) din cadrul ” Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020”

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal numãrul
35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință extraordinară în data de 18 august 2020, având în vedere:
- proiectul de hotărăre nr. 115 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare al primarului municipiului
Medgidia nr. 20268/18.08.2020;

- HCL nr. 82/30 iulie 2020 privind darea în folosință gratuită a terenului aparținând domeniului
public și privat al municipiului Medgidia, în vederea construirii și punerii în funcțiune a Sistemului
Regional de alimentare cu apă Constanța ( Reabilitare sursă Medgidia. Aducțiune Medgidia- Gopodăria
de apă Constanța Sud) din cadrul ” Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020”;
- adresa nr. 106522/21.11.2017 a RAJA SA Constanța, înregistrată la Primăria municipiului
Medgidia sub numărul 29657/23.11.2017 și nr. 29364/21.11.2017; adresa DDFE 1308/15.06.2020 având
număr ieșire Raja 57964/15.06.2020 privind înaintarea Planului de situație-SRC sursă Medgidia in
format electronic înregistrată la Primăria municipiului Medgidia sub numărul 13804 din 15.06.2020;
- rapoartele de specialitate ale compartimenelor de resort Direcția de gestionare a domeniului
public și privat sub numărul 7949/17.08.2020, compartiment urbanism nr.20045/17.08.2020. biroul
juridic referatul privind inexistenta litigiilor nr. 7939/17.08.2020; raportul de specialitate emis sub nr.
20286/18.08.2020 întocmit de compartimentul relații publice și presă privind îndeplinirea cerințelor
Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională, art. 7 alin.(13);
- prevederile art.25 alin. (3) și (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, cu modificările și completările ulterioare (R1).
- prevederile art. 15 lit. a) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii cu modificările și completările ulterioare (R2);
- prevederile HG nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea
zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică;
art. 27 alin.(2) lit. a) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.
241/2006 cu modificările și completările ulterioare în vigoare; prevederile art 136 din Constituția
României (r);
- prevederile art. 2 alin.(2), art. 41 alin.(5), art. 58 alin.(1) din Legea 24/2000(r2) privind normele
de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
- prevederile art. 297 alin.(1) lit. d) art. 349-353, art. 354 art. 362 alin.(2) și (3) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
In temeiul 196 alin.1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ:
H O T Ã R Ã Ş T E:
Art.1. –Se completează HCL nr. 82/30 iulie 2020 privind darea în folosință gratuită a terenului
aparținând domeniului public și privat al municipiului Medgidia, în vederea construirii și punerii în
funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța ( Reabilitare sursă Medgidia. Aducțiune
Medgidia- Gopodăria de apă Constanța Sud) din cadrul” Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020”
după cum urmează,

după alin. 3 al articolului 1 din HCL 82/2020 se introduc următoarele alineate, cu următorul cuprins:
,, alin. (4) Se completează suprafața de 1616,52 mp pe o lungime de 311,66 ml pusă cu titlu
gratuit la dispoziția Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de
operare a SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020” prin HCL 82/2020, cu suprafața de teren din
domeniul public și privat al municipiului Medgidia de 495,56 mp pe o lungime de 124,14 ml( parte
amplasament conductă), conform anexei 4., parte integrantă din prezenta .”
,, alin (5) Suprafața totală de teren pusă cu titlu gratuit de municipiul Medgidia prin prezenta
hotarare și HCL 82/30.07.2020 la dispoziția ” Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată în aria de operare a SC RAJA SA Constanta în perioada 2014-2020” în vederea construirii și
punerii în funcțiune a Sistemului Regional de alimentare cu apă Constanța ( Reabilitare sursă Medgidia.
Aducțiune Medgidia- Gopodăria de apă Constanța Sud) este de 2113,08 mp pe o lungime de 435,80
ml. ”
,, alin. (6) Se completează anexa numărul 1 de la HCL 82/2020 cu pozițiile 8 și 9 conform
anexei 5 parte integrantă din prezenta iar documentația cadastrală aferentă terenurilor puse la dispoziție
reprezintă anexa nr. 6 parte integrantă din prezenta .”
Art. 2. Prezenta hotarare ce completează HCL Medgidia nr. 82/2020 și anexele acestuia, se
comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Municipiului
Medgidia în vederea ducerii la îndeplinire cu sprijinul DGDPP, operatorului SC RAJA SA precum și
compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial
Local.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi ,,pentru” din numărul de 16 consilieri prezenți ședință lipsește dl consilier Miron A și
un număr de 17 consilieri în funcție Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot,1 primar / 1 ex DGDPP/DUI/1 ex Raja Sa/ Afisat C I.
Red. 6 ex.

Medgidia 18 august 2020
Preşedinte de şedinţă
Consilier local Dna. Elena Florea

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General Municipiu
Jr. Nesrin Geafar

ANEXA nr. ..... la HCL nr. 103/18.08.2020
Nr
Crt

Denumire teren

Suprafata totala
(mp) data in
folosinta

0.
1

1.
Teren
neproductiv
NR 824/1/1

2.
286

Lungime (ml)
strabatuta de
conducta de
aductiune
3.
42,95

2

Teren
neproductiv
NR 824/1/2

120

39,10

3

Teren
neproductiv
NR 824/3/1

395

Nu este strabatut
de conducta de
aductiune

4

Teren
neproductiv
NR 824/3/2

366

Nu este strabatut
de conducta de
aductiune

5

Teren
neproductiv
NR 824/3/3

390

214,73

6

Drum exploatare
De 774/1

20,52

5,13

7

Drum exploatare
De 774/1
Tronson 2

39

9,75

8

9

Teren neproductiv
NR 777/2

Drum exploatare
De 776/1

Total

320,96

80,24

175,60

43,90

2113, 08 mp

435, 80 ml

Descriere teren

Regim juridic

4.
Teren extravilan neproductiv, in
suprafata de 286 mp, situat in mun.
Medgidia, zona puturilor Nord
Canal Dunare-Marea Neagra,
proprietate privata a UAT Medgidia,
identificat cu nr. Cad. 109939
Teren extravilan neproductiv, in
suprafata de 120 mp, situat in mun.
Medgidia, zona puturilor Nord
Canal Dunare-Marea Neagra,
proprietate privata a UAT Medgidia,
identificat cu nr. Cad. 109946
Teren extravilan neproductiv, in
suprafata de 395 mp, situat in mun.
Medgidia, zona puturilor Nord
Canal Dunare-Marea Neagra,
proprietate privata a UAT Medgidia,
identificat cu nr. Cad. 109936
Teren extravilan neproductiv, in
suprafata de 366 mp, situat in mun.
Medgidia, zona puturilor Nord
Canal Dunare-Marea Neagra,
proprietate privata a UAT Medgidia,
identificat cu nr. Cad. 109942
Teren extravilan neproductiv, in
suprafata de 390 mp, situat in mun.
Medgidia, zona puturilor Nord
Canal Dunare-Marea Neagra,
proprietate privata a UAT Medgidia,
identificat cu nr. Cad. 109941
Teren extravilan categoria de
folosinta drum de exploatare, in
suprafata totala de 1438 mp, situat
in mun. Medgidia, proprietate
privata a UAT Medgidia, identificat
cu nr. Cad. 108974
Teren extravilan categoria de
folosinta drum de exploatare, in
suprafata totala de 2905 mp, situat
in mun. Medgidia, proprietate
privata a UAT Medgidia, identificat
cu nr. Cad. 109930
Teren extravilan neproductiv, ȋn
suprafaţã totalã de 5257 mp, situat
ȋn mun. Medgidia, proprietate
privatã a UAT Medgidia, identificat
cu nr. Cad. 110012 şi ȋnscris ȋn
cartea funciarã nr. 110012 a UAT
Medgidia.
Teren extravilan categoria de
folosinţã drum de exploatare, ȋn
suprafaţã totala de 7032 mp, situat
ȋn mun. Medgidia, proprietate
publicã a UAT Medgidia, identificat
cu nr. Cad. 110022 şi ȋnscris ȋn
cartea funciarã nr. 110022 a UAT
Medgidia.

5.
Domeniu privat
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Domeniu privat

Domeniu privat

Domeniu privat

Domeniu privat

Domeniu public

Domeniu privat

Domeniu privat

Domeniu public

ANEXA nr. ..... la HCL nr. 103/18.08.2020

Nr
Crt

Denumire teren

0.
8

1.
Teren neproductiv
NR 777/2

9

Drum exploatare
De 776/1

Total

Suprafaţã
totalã (mp)
datã ȋn
folosinţã
2.
320,96

Lungime (ml)
strãbãtutã de
conducta de
aducţiune
3.
80,24

175,60

43,90

496,56 mp

Descriere teren

Regim juridic

4.
Teren extravilan neproductiv, ȋn
suprafaţã totalã de 5257 mp,
situat ȋn mun. Medgidia,
proprietate privatã a UAT
Medgidia, identificat cu nr. Cad.
110012 şi ȋnscris ȋn cartea
funciarã nr. 110012 a UAT
Medgidia.
Teren extravilan categoria de
folosinţã drum de exploatare, ȋn
suprafaţã totala de 7032 mp,
situat ȋn mun. Medgidia,
proprietate publicã a UAT
Medgidia, identificat cu nr. Cad.
110022 şi ȋnscris ȋn cartea
funciarã nr. 110022 a UAT
Medgidia.

5.
Domeniu
privat

124,14 ml
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Domeniu
public

