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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea modificării poziției nr. 167 a Anexei numărul 3  

la procesul – verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013, 
 aprobat prin H.C.L. nr. 31/2013 

 
 
 Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, strada 
Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit  legal  în ședință ordinară convocată în data de 
28 ianuarie 2021,  
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 9/18.01.2021 și inițiativa exprimată în referatul de 
aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 1498/18 ianuarie 2021; 

- H.C.L. nr. 31/28.03.2013 privind însușirea rezultatului inventarierii bunurilor 
domeniu privat al Municipiului Medgidia, județ Constanța, în conformitate cu 
procesul – verbal numărul 1466/12.03.2013 al comisiei de inventariere; 

- raportul de specialitate al D.G.D.P.P. Medgidia, înregistrat sub nr. 
265/11.01.2021, prin care se susține aprobarea modificării poziției nr. 167 a 
Anexei numărul 3 la procesul – verbal de inventariere nr. 1466/12.03.2013 
aprobat prin H.C.L. nr. 31/2013 și înscrisurile avute în susținere: certificatul de 
nomenclatură stradală și adresă nr. 2537/31.01.2018; planul de situație întocmit 
la data de 09.11.2020 de către S.C. TOP GEOCAD S.R.L.; procesul – verbal de 
vecinătate încheiat la data de 06.01.2021; referatul privind conformitatea cu 
realitatea a imobilului teren, în suprafață de 339 mp, lot nr. 214, situat în 
municipiul Medgidia, str. Peșterii, nr. 26, jud. Constanța, înregistrat sub nr. 
264/11.01.2021 al D.G.D.P.P. Medgidia; procesul – verbal nr. 263/11.01.2021 al 
Comisiei de inventariere; prevederile Ordinului numărul 634/2004 pentru 
aprobarea regulamentului și a modului de întocmire a documentațiilor cadastrale, 
modificat și completat; prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și 
publicitatea imobiliară, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii; Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 din Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative(r2); Avizul Comisiei pentru probleme de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A) și cel al Comisiei 
pentru probleme de amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări publice, protecția 
mediului, conservarea monumentelor istorice, arhitectură și urbanism(Comisia 
B); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1635/18.01.2021, al compartimentului 
relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și 
completările ulterioare; 



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), ale art. 136 alin. (1), (2) și (3) 
lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 354, art. 355, precum și ale art. 357 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
                                            

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E : 
 

Art. 1 – Poziția nr. 167 a Anexei nr. 3 la procesul – verbal de inventariere nr. 
1466/12.03.2013 aprobat prin H.C.L. nr. 31/28.03.2013 se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

 
„Poziția nr. 167, număr inventar 200502, Medgidia, str. Peșterii, nr. 26, jud. 

Constanța, lot nr. 214, suprafața teren 339 mp, valoare de inventar 153,29 lei”. 
 

Art. 2 – Municipiul Medgidia, prin Primar, Direcția economică, D.G.D.P.P. și 
Compartimentul agricol își vor actualiza corespunzător datele din evidența contabilă, 
cadastrală și registrul agricol și se va opera modificarea corespunzătoare, în conformitate cu 
cerințele actelor normative aplicabile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul privat 
al municipiului Medgidia. 

 
Art. 3 – Pe cale de consecință, se modifică și se completează toate actele 

administrative adoptate de Consiliul Local al municipiului Medgidia privind inventarul 
bunurilor ce aparțin domeniului privat al municipiului Medgidia, județul Constanța. 

 
Art. 4 – Prezentul act administrativ și materialele care au stat la baza adoptării, se 

comunică Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, 
Primarului Municipiului Medgidia, Direcției economice, Compartimentului agricol și 
D.G.D.P.P., în vederea ducerii la îndeplinire, 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 15 voturi pentru, --- voturi împotrivă şi 4 

abţineri(doamna consilier local Vlădescu Luminița și domnii consilieri locali Radu Sorin – Elvis, Lupu 
Ionuț și Moșescu Bogdan – Marian) din totalul de 19 consilieri prezenţi la ședință și 19 consilieri în 

funcție. 

 
           Red. în 8 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 

dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. D.G.D.P.P., 1 ex. Compartiment agricol, 1 ex. Direcția economică, 
1 ex. Compartiment Informatică. 
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 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     

 

         ………………………                                                    
  Marian – Valentin  ANTON 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


