
         R O M Â N I A                                             
 JUDEŢUL  CONSTANŢA                                            
MUNICIPIUL MEDGIDIA                                                              
     CONSILIUL  LOCAL 
 
 
 

                                                                
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea preluării unor bunuri domeniu public al municipiului 

Medgidia aflate în administrarea S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L.  
și transferul acestora în administrarea Consiliului Local al municipiului 

Medgidia, prin D.G.D.P.P. 
 
 
 
 
 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 22 aprilie 2021, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 63/09.04.2021 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 9906/08.04.2021; 

- raportul de specialitate al D.G.D.P.P. și Direcției economice, înregistrat sub 
nr. 5396/08.04.2021; 

- H.C.L. nr. 65/09.08.2010 privind aprobarea înființării unei societăți 
comerciale de interes public local S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L., având ca 
asociat unic Municipiul Medgidia prin Consiliul Local Medgidia, județ 
Constanța, societate înființată ca urmare a reorganizării pe cale 
administrativă a Direcției de Servicii Publice; 

- H.C.L. nr. 79/31.08.2010 privind stabilirea modalității de atribuire în forma 
gestiunii delegate directe, în baza studiului de oportunitate, precum și 
aprobarea regulamentului serviciului public de alimentare cu energie 
termică – producere, transport, distribuție și furnizare și a caietului de 
sarcini pentru activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare 
energie termică; 

- Anexa nr. 5 la H.C.L. nr. 79/31.08.2010 privind stabilirea modalității de 
atribuire în forma gestiunii delegate directe, în baza studiului de 
oportunitate, precum și aprobarea regulamentului serviciului public de 
alimentare cu energie termică – producere, transport, distribuție și 
furnizare și a caietului de sarcini pentru activitățile de producere, 
transport, distribuție și furnizare energie termică, cuprinzând centralele 
termice nr: 1, 2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,15,16; 

- Protocolul de predare-primire nr. 394/13.09.2010, privind spațiile din 
domeniul public aferent sistemului public de alimentare cu energie 
termică, încheiat conform H.C.L. nr. 79/31.08.2010, începând cu data de 
01.09.2010, prin care un număr de 13 centrale termice, spații din 
domeniul public aferente sistemului public de alimentare cu energie 



termică a municipiului Medgidia au fost preluate de către S.C. APOLLO 
ECOTERM S.R.L.; 

- H.C.L. nr. 106/29.10.2019 privind aprobarea închiderii unor puncte de 
lucru din certificatul Constator al S.C. Apollo Ecoterm S.R.L.  și 
înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 
Tribunalul Constanța; 

- Adresele S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. nr. 5860/11.03.2021, înregistrată 
la Primăria Municipiului Medgidia sub nr. 7041/11.03.2021  și la D.G.D.P.P. 
Medgidia sub nr. 3611/11.03.2021, prin care se solicită preluarea unui  
bun aparținand domeniului public al Municipiului Medgidia aflate în prezent 
în administrarea S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L., de către D.G.D.P.P. 
Medgidia, respectiv: 1. Centrala Termică nr. 12 situată în mun. Medgidia, 
str. Independenței, jud.Constanța;  

- Anexa la H.G. 344/2012 pentru modificarea Anexei nr. 4 la H.G. nr. 
904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, 
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța 
publicată în  M.O. nr. 314 bis/10.05.2012, unde figurează la poz 1295 P.T. 
nr. 12; 

- prevederile art. 24 și 25 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 
nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 285 lit. b) și c), art. 287 lit. b), art. 290, art. 297 lit. a), 
art. 298, art. 299 și art. 300 din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. 
nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și 
completările ulterioare; Avizul 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. 10051/09.04.2021, al 
compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c), coroborate cu cele ale 
alin. (6) lit. a), ale alin. (14), precum și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) 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 – Se aprobă preluarea Punctului Termic nr. 12, împreună cu toate 
mijloacele fixe ce îl compun, situat în mun. Medgidia, str. Independenței, jud. 
Constanța, Sc=178 mp, St=288 mp, având valoarea totală de inventar de 376632 
lei, domeniu public al municipiului Medgidia, aflat în administrarea S.C. APOLLO 
ECOTERM S.R.L. și transferul acestora în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Medgidia, prin D.G.D.P.P.  

 
Art. 2 – Bunurile domeniu public al municipiului Medgidia menționate la art. 

1, respectiv Punct Termic nr. 12 împreună cu toate mijloacele fixe ce îl compun, vor 
face obiectul preluării de la S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. și predării în 
administrarea Consiliului Local al municipiului Medgidia, prin D.G.D.P.P., pe bază de 
protocol de predare – primire, cu respectarea legislației în vigoare.  



 
Art. 3 – Bunurile menționate la art. 1 sunt prevăzute în Anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul municipiului Medgidia, prin D.G.D.P.P. și reprezentanții S.C. APOLLO 
ECOTERM S.R.L. în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. 
 

Art. 5 – 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 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 18 voturi pentru din totalul de 18 consilieri 
prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 7 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 

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

 ……………………… 
Ozgun  ARSLAN 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


