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H O T Ă R Â R E  
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. Medgidia 
a modulului de cogenerare din Centrala termică nr. 10, având valoarea de 

inventar de 2.010.788,86 lei, în vederea valorificării 
 

 
 
 
 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 februarie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 34/17.02.2022 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 5241/17.02.2022; 

- raportul de specialitate al D.G.D.P.P. Medgidia, înregistrat sub nr. 
1983/16.02.2022; 

- prevederile O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale; 

- prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind 
clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe; 

- prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 864 din Codul civil, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 344/2012 pentru modificarea anexei nr. 4 la 
Hotărârea Guvernului nr. 904/2002 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Constanţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Constanţa; 

- 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); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 5256/17.02.2022, 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) și alin. (14), ale art. 361 
alin. (2) și (3), precum și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, 
aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;                                          
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al U.A.T. 
Medgidia a modulului de cogenerare din Centrala termică nr. 10, având valoarea de 
inventar de 2.010.788,86 lei, în vederea valorificării, identificat în Anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2 – Se încredințează Primarul municipiului Medgidia, cu sprijinul Direcției 

economice și D.G.D.P.P., în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, cu 
respectarea actelor normative în materie. 

 
Art. 3 – Prezentul act administrativ 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 19 voturi pentru din totalul de 19 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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SECRETAR GENERAL, 
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