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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a 
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții „Construire creșă mare în municipiul Medgidia, județul Constanța” 
 
 
 
 
 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 
octombrie 2021, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 192/25.10.2021 și inițiativa exprimată în referatul de 
aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 28737/22.10.2021; 

- raportul de specialitate al Biroului Proiecte, înregistrat sub nr. 28698/21.10.2021; 
- adresa Companiei Naționale de Investiții nr. 38157/31.08.2021, înregistrată la 

Primăria Municipiului Medgidia sub nr. 23057/31.08.2021; 
- prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții 

„C.N.I.” S.A., cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1070/29.07.2021; 
- Ordinul M.D.L.P.A. nr. 1207/26.08.2021; 
- Programul național de construcții de interes public sau social derulat prin 

intermediul Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.” S.A., Subprogramul „Unități 
și instituții de învățământ de stat”; 

- 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 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. 29238/26.10.2021, 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) și d) coroborate cu cele ale alin. 
(7) lit. s), alin. (14), precum și 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 predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. pe bază de protocol a 
amplasamentului privind imobilul teren situat în intravilanul mun. Medgidia, str. 
Independenței, nr. 12A, Lot 1/2, jud. Constanța, în suprafață de 5080 mp, având număr 
cadastral 110448 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110448 Medgidia, liber de sarcini, în 
vederea și pe perioada realizării de către C.N.I. S.A. a obiectivului de investiții „Construire 
creșă mare în municipiul Medgidia, județul Constanța”. 

Art. 2 – După emiterea Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene pe indicatorii tehnico-economici ai investiției, U.A.T. 
MUNICIPIUL MEDGIDIA se obligă să demoleze corpul de construcție C1, în vederea predării 
amplasamentului prin M.L.P.D.A. către C.N.I. S.A.  

Art. 3 – Amplasamentul este viabilizat conform documentației urbanistice, cu 
respectarea reglementărilor în vigoare. 

Art. 4 – Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor pentru 
racordurile la utilități(electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.). 

Art. 5 – U.A.T. Municipiul Medgidia se obligă să asigure, în condițiile legii, 
suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea de șantier. 

Art. 6 – U.A.T. Municipiul Medgidia se obligă ca, după predarea amplasamentului și 
realizarea obiectivului, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de 
minim 15 ani. 

Art. 7 – Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia, cu sprijinul Biroului 
Proiecte și al Compartimentului Tehnic Investiții, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei 
hotărâri, cărora le revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește corectitudinea datelor 
și respectarea legislației financiare în vigoare.  

Art. 8 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului 
Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Biroului 
Proiecte și Compartimentului Tehnic Investiții, 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 17 voturi pentru din totalul de 17 
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. Birou Proiecte, 1 ex. Compartiment Tehnic 
Investiții, 1 ex. Compartiment Informatică. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Sorina  EFTIMI 

 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


