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a şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Medgidia, convocată de îndată 

in ziua de 14 aprilie 2022, ora 08
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Consiliul Local al Municipiului Medgidia s-a întrunit astăzi, 14 aprilie 2022, ȋn şedinţă 

extraordinară convocată de îndată, fiind convocat în baza dispoziţiei primarului nr. 398/13.04.2022. 

Şedinţa extraordinară convocată de îndată are loc la sediul Consiliului Local, în sala de şedinţe, 

incepând cu orele 8
30 

şi este publică.  

La  şedinţă, din numărul total de 19 consilieri locali, sunt prezenţi 18 consilieri. Lipseşte domnul 

consilier Menan Samir. 

Preşedinte de şedinţă este desemnată doamna consilier local Daniel Daniela. 

Participă: domnişoara secretar general al Municipiului Medgidia, Solomon Melania. 

Sunt invitaţi: doamna Prunău Elena-Daniela – şef serviciu APL, doamna Ceauşu Ionela-consilier 

R.C.L.M.P.A., doamna Popa Feza-consilier R.C.L.M.P.A.. 

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul ordinii de zi care se votează cu 18 voturi „pentru”. 

In cadrul şedinţei din data de 14.04.2022 au fost analizate şi adoptate următoarele hotărâri cu 

următorul cvorum: 

 

HCL nr. 73/14.04.2022 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al U.A.T. 

Medgidia a imobilului teren intravilan, identificate cu numărul cadastral 110448 și înscris în Cartea 

Funciară Nr. 110448 a localității Medgidia, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

HCL nr. 74/14.04.2022 privind aprobarea actualizării Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investiția „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale medie presiune 

și racorduri de gaze naturale în UAT Medgidia, sat Valea Dacilor și sat Remus Opreanu”, adoptată cu 18 

voturi “pentru”. 

HCL nr. 75/14.04.2022 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucărilor Publice și 

Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului situat pe teritoriul 

UAT Municipiul Medgidia și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Proiect 

tip – Construire creșă mare str. Independenței, nr. 12 A, lot 1/2, municipiul Medgidia, județul Constanța”, 

adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

HCL nr. 76/14.04.2022 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 

pentru obiectivul de investiție „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE 

NATURALE MEDIE PRESIUNE ȘI RACORDURI DE GAZE NATURALE ÎN U.A.T. MEDGIDIA, 

SAT VALEA DACILOR ȘI SAT REMUS OPREANU”, adoptată cu 18 voturi “pentru”. 

Preşedintele de şedinţă desemnat doamna consilier local Daniel Daniela declară închise lucrările 

şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local al Municipiului Medgidia din data de 

14.04.2022. 

 

       Preşedinte de şedinţă,                                         Secretar General al Municipiului Medgidia,                                    

Consilier local Daniel Daniela           Solomon Melania 
 

 

 

 

 

Prezenta minută a fost ȋntocmită cu ocazia şedinţei extraordinare convocată de îndată din data de 14.04.2022 a Consiliului 

Local al Municipiului Medgidia şi consemnează pe scurt deliberările Consiliului Local al Municipiului Medgidia pe fiecare 

punct al ordinii de zi. 

Minuta se comunică celor interesaţi de către secretarul general al Municipiului Medgidia prin intermediul Compartimentului 

Relaţia cu Consiliul Local şi Monitorizarea Procedurilor Administrative, Instituţiei Prefectului, Primarului Municipiului 

Medgidia şi SRPIS. Redactată în număr de 2 exemplare. 



 


