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HOTÃRÂREA NR. 78 

privind aprobarea solicitării Guvernului României de transmitere a unei suprafețe de 5 ha  din imobilul 

387 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul 

public al municipiului Medgidia, județul Constanța în vederea extinderii Cimitirului Ortodox Medgidia 

 

 

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

numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit  legal  în ședință  ordinară în data de  30 iulie 2020, având în 

vedere: 

       - proiectul de hotărăre nr. 87  și inițiativa exprimată  în referatul de aprobare nr. 17214/16.07.2020 a 

primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort Direcția de gestionare a domeniului public și privat  

întocmit sub numărul 6834/16.07.2020;  

       -  prevederile din Legea  nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative;  Aviz favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local Medgidia - Comisia pentru probleme de 

amenajarea teritoriului si urbanism, lucrari publice, protectia mediului, conservarea monumentelor istorice, 

arhitectura si urbanism -B  ; 

      -  raportul de specialitate emis sub nr. 17444/20.07.2020 întocmit de compartimentul relatii publice și presă  

privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională art. 7 alin.(13);   

- art. 292 coroborat cu art. 287 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  

În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit a și b,  art. 129 (1), (2) lit. c, alin.(14), art. 139 alin.(3)  

art. 196 alin.(1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1.  Se solicită   Guvernului României transmiterea unei  părți de 5 ha din imobilul 387, din domeniul 

public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului 

Medgidia, județul Constanța și se declară bun de interes public local.  

Art.2. – Partea de imobil menționată la articolul 1 va fi utilizată în vederea extinderii Cimitirului Ortodox 

Medgidia, prin asigurarea fondurilor de la bugetul local, într-un termen de 5 ani de la preluare. 

Art. 3.-  Consiliul Local al municipiului Medgidia va transmite in domeniul public al statului în vederea 

dării în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în condițiile legii, o suprafață de 1 ha cu locurile de 

înhumare aferente intr-un termen de maximum 2 ani de la data preluării imobilului .  

Art. 4. În cazul în care nu se respectă destinația imobilului, termenele și obligația pevăzute la articolul 2 

și articolul 3, acesta revine în domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

Art. 5. Predarea –preluarea imobilului transmis se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul 

Apărării Naționale și Municipiul Medgidia, prin structurile de specialitate din subordine in termen de 60 de zile 

de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului de transmitere 

           Art. 6. - Prezenta hotărâre  se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului Municipiului Medgidia, Direcției Economice, DGDPP și DUI în vederea ducerii la 

îndeplinire 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 17 voturi ,,pentru” din numărul de 17 consilieri prezenți  la ședință (lipsesc domnii 

consilieri:Rotaru I.A. și Chiriță L.)  și un număr de  19 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1 primar, 1 ex 
DGDPP, 1 ex MAI ,DUI, Directia Ec/Afisat –CI Red 7 ex.   
      Medgidia 30 iulie 2020 
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