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                                                                        HOTĂRÂREA NR. 129 
privind aprobarea completării inventarului domeniului privat al Municipiului  Medgidia, conform anexei la 

procesul verbal al comisiei de inventariere nr.11877/07.12.2020 

 

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

numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară în data de 21 decembrie 2020, având în 

vedere: 

       - proiectul de hotărăre nr.142 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr.31193/10.12.2020 

aparținând primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator ; 
       - raportul de specialitate al DGDPP, înregistrat sub numărul 11906/08.12.2020 ce susține legalitatea  proiectului 

de hotărâre, procesul verbal nr.11877/07.12.2020 al comisiei de inventariere prin care se susține aprobarea 

inventarierii imobilelor; 

       - planurile de situație, documentațiile tehnice topo-cadastrale;  referatul de informare nr.11875/07.12.2020 

privind inexistența litigiilor pentru imobilele inventariate, intocmit de DGDPP și Biroul Juridic PMM; 

  - prevederile Ordinului 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 -prevederile art.555, art.557 și art.888 ale Noului Cod civil; 

 - prevederile Legii nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

 - raportul de specialitate emis sub nr. 31303/2020 întocmit de SRPIS privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 

52/2003 (r) cu privire la transparența decizională, art.7 (13); Aviz Comisii A,B si C 

      În temeiul art.129 alin.(1) și (2) lit.c), art.139 alin.(2), art. 354, art.355, art.357 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 (1) Aprobarea completării inventarului domeniului privat al municipiului Medgidia, județ Constanța,  

conform Anexei la procesul verbal al comisiei de inventariere nr.11877/07.12.2020; 

        (2) Procesul Verbal al comisiei de inventariere nr.11877/07.12.2020 constituie anexă la prezenta 

hotărâre și  face parte integrantă din aceasta. 

Art.2 Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia cu sprijinul Direcției economice și DGDPP, în 

vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărârii, cu respectarea actelor normative în materie. 

Art.3 Prezenta hotărâre împreună cu anexa sa se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia și în vederea ducerii la îndeplinire DGDPP si Direcției 

economice, 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 17 voturi ,,pentru”, 2 voturi ,,abținere”(dnii Lupu I. si Moșescu 

B.M.) din  numărul de 19 consilieri prezenți la ședință și un număr de 19 consilieri în funcție.   
              Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot, 1 primar, 1exDec., 1 ex.DGDPP, Afisat C I. Red.5 ex.  

            Medgidia 21 decembrie 2020 
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