
 ROMANIA 

 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 131 
privind atribuirea în folosință gratuită către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța a unei 

părți din imobilul situat în Medgidia str.Republicii nr.56, 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 21 decembrie 2020, având în 

vedere: 

- proiectul de hotărăre nr.144 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr.31419/14.12.2020

aparținând primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator; 
- raportul de specialitate înregistrat sub numărul 12073/11.12.2020 al DGDPP si D.ec, ce își asumă răspunderea

fundamentării din punct de vedere tehnic și al legalității în calitate de specialiști ce au întocmit  raportul; 

- referatul de informare nr.12072/11.12.2020 privind inexistența litigiilor, intocmit de DGDPP și Biroul Juridic PMM;

Extrasul de carte funciară nr.53677/14.12.2020; Planul releveu C1 datat 11.12.2010; 

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

- raportul de specialitate emis sub nr.31516/15.12.2020 întocmit de SRPIS privind îndeplinirea cerințelor Legii nr.

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

În temeiul art.5 lit.j), art.84, alin.(1) si alin.(3), art.108 lit.d), art.129 alin.(1), (2) lit.c), alin.(6), lit.b), 

art.136 alin.(3)  lit. b), alin.(6), art.139 alin.(1), alin. (3) lit.g), alin.(4), alin.(5) lit.a), precum si art.196 alin.(1), art. 

354, art.355, art. 362 alin.(2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1(1) Atribuirea în folosință gratuită către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, pe perioada 

desfășurării activității, a unei părți din imobilul situat în Medgidia str.Republicii nr.56, judetul Constanța, proprietate 

privată a municipiului Medgidia, identificat cu nr.cadastral 1160-2, Carte funciară nr.102537 (nr.vechi 2716), astfel: 

- două încăperi, în suprafață utilă totală de 24,8 mp respectiv, încăperea  nr. 9 (releveu C1) în suprafață utilă de

8,7 mp si încăperea nr.10 (releveu C1) în suprafață utilă de16,1 mp și a terenului aferent acestora, cu destinația birouri; 

- încăperea nr.7 (releveu C1) în suprafață utilă de 18,7 mp, încăperea nr. 5 (releveu C1) în suprafață utilă de 9,7 
mp și încăperea nr. 6 (releveu C1) în suprafață utilă de 12,2 m și a terenul aferent acestora, ce reprezintă spații de 

folosință comună. 
(2) Predarea primirea materială se va realiza în maxim 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri.

(3) Cheltuielile de întreținere a bunului atribuit în folosință gratuită vor fi suportate de Oficiul de Cadastru și

Publicitate Imobiliară Constanța. 

Art.2 – (1)Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia cu sprijinul DGDPP cu ducerea  la îndeplinire a 

prezentei hotărâri, precum și să verifice modul in care sunt respectate conditiile de folosinta stabilite prin actul de dare in 

folosinta gratuita si sa solicite incetarea folosintei gratuite si restituirea bunului, atunci cand interesul public legitim o 

impune. 

(2) Se încredințează Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța:

a) sa foloseasca bunul potrivit destinatiei in vederea careia i-a fost acordata folosinta gratuita;

b) sa permita accesul autorităților deliberative ale administrației publice locale Medgidia pentru efectuarea

controlului asupra bunurilor; 

c) sa nu modifice bunul, in parte ori in integralitatea lui;

d)la incetarea folosintei gratuite, sa restituie bunul in starea in care l-a primit, in afara de ceea ce a pierit sau s-a

deteriorat din cauza vechimii, si liber de orice sarcini. 

(3) Modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile se vor aplica în conformitate cu prevederile OUG nr. 
57/2019 privind Codului Administrativ, respectiv art.352. 

     Art.3.- Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului Municipiului Medgidia, OCPI Constanta, DGDPP Medgidia 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 19 voturi ,,pentru” 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, 1ex DGDPP, OCPI, Afisat C I. Red.5 ex. 

Medgidia 21 decembrie 2020 

Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează pentru legalitate 

       Consilier local Anton Marian-Valentin        Secretar General Municipiul Medgidia 
   Prunau Elena Daniela 


