
    ROMÂNIA 

 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR. 134 

privind aprobarea documentației de primă înscriere a unor imobile în sistemul integrat de cadastru si carte 

funciară și includerea în domeniul public al Municipiului 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 21 decembrie 2020, având în vedere: 

- proiectul de hotărăre nr.147 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr.31886/18.12.2020 si 
nr.31954/21.12.2020 aparținând primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator; 

- raportul de specialitate  întocmit sub nr. 12284/17.12.2020 de D.G.D.P.P din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului fundamentat conform art.240 din Codul administrativ, în raport de atribuțiile specifice; referatul 

nr.12257/17.12.2020 privind inexistența litigiilor și a sarcinilor; 

- prevederile art.21 alin.(1) din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare și cu prevederile art.23 lit.a) din Anexa la Ordinul Agenţiei Naţionale de 

Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în 

evidenţele de cadastru şi cartea funciară, cu modificările şi completările ulterioare, precum și dispozițiile art.888 din 

Legea 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

- prevederile art.284, art.285, art.286 alin.1 și alin.4, art.287 lit.b), Anexa 4 pct.1 si pct.4  din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ ; 

- prevederile  Legii nr.24/2000 (r) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative cu 
modificările și completările ulterioare; 

- raportul de specialitate emis sub nr.31903/2020 întocmit de compartimentul relatii publice și presă, privind 
îndeplinirea cerințelor Legii nr.52/2003 (r) cu privire la transparența decizională art.7 alin.(13) ;  Aviz Comisia A si 

Comisia B 

 In temeiul art.129 alin. (1), alin.(2) lit.c), alin.(14), art.139 alin.(1) și (2) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a 

din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1. Se aprobă apartenența la proprietatea publică a Municipiului Medgidia, județ Constanța a 

urmatoarelor imobilele: 

1.- strada Depozitului tronson 2 situat în intravilanul municipiului Medgidia, sat Remus Opreanu, judet 

Constanta, în suprafață de 2044 mp; 

2.- strada Depozitului tronson 3 situat în intravilanul municipiului Medgidia, sat Remus Opreanu, judet 

Constanta, în suprafață de 1672 mp; 

3.- strada Patriei tronson 3 situat în intravilanul municipiului Medgidia, sat Remus Opreanu, judet 

Constanta, în suprafață de 2081 mp; 

4.- strada Ion Corvin tronson 2 situat în intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta, în suprafață de 

1152 mp; 

5.- strada Plopilor tronson 2 situat în intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta, în suprafață de 

1285 mp; 

mp; 

mp; 

ha; 

6.- De 1058/2 tronson 1 situat în extravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta, în suprafață de 1429 

7.- De 1058/2 tronson 2 situat în intravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta, în suprafață de 13771 

8.- De 1202/4 situat în extravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta, în suprafață de 2932 mp; 

9.- De 776/1 tronson 2 situat în extravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta, în suprafață de 0,0832 

10.-NR 1058/1 situat în extravilanul municipiului Medgidia, judet Constanta, în suprafață de 7620 mp. 



Art.2. Se aprobă efectuarea demersurilor necesare realizării operațiunii de primă înscriere în sistemul 

integrat de cadastru și carte funciară a imobilelor menționate la articolul 1, conform documentatiei tehnice elaborată 

de SC TOP GEOCAD SRL, prevăzută în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3  După obținerea extraselelor de carte funciară, din care să reiasă înscrierea în domeniul public al 

municipiului Medgidia a bunurilor imobile declarate de uz public local, se va proceda la completarea inventarului 

domeniului public al municipiului Medgidia prin atestarea aparteneței bunurilor la domeniul public.     

Art.4 Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia cu sprijinul DGDPP si Direcției economice în 

vederea ducerii la îndeplinire a prezentului act administrativ.          

Art.5 Prezentul act administrativ  împreună cu anexele sale se comunică Instituției Prefectului în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia, DGDPP, Directiei economice,  precum 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 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.Dec, 1ex.DGDPP, 1Afisat C I. Red.5ex. 

 Medgidia 21 decembrie 2020 

Preşedinte de şedinţă          Contrasemnează pentru legalitate 

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


