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H O T Ă R Â R E 
privind acceptarea de către Municipiul Medgidia, județul Constanța, a ofertei 

de donație autentificată sub nr.3359/10.10.2022,  
formulată de domnul Dedu Dumitru 

 
 
 
 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 27 octombrie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 205/13.10.2022 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 31050/13.10.2022; 

- raportul de specialitate al D.G.D.P.P. și Direcției economice, înregistrat sub 
nr.11255/12.10.2021; 

- oferta domnului Dedu Dumitru cu domiciliul în sat Mircea Voda (comuna 
Mircea Voda), str.Primariei, nr.33, județul Constanța, autentificata sub 
nr.3359/10.10.2022 2021 la B.I.N. Mihăescu Marius – Andrei; 

- Raportul de evaluare înregistrat la DGDPP sub nr.8263/13.07.2022 întocmit 
de evaluator autorizat Grosu Lucica; 

- declarația domnului Dedu Dumitru, autentificata sub nr.3360/10.10.2022, la 
B.I.N. Mihăescu Marius – Andrei; 

- declarația domnilor Paraschiv Costel și Paraschiv Gabriel, autentificată sub 
nr.1820/13.09.2022 la B.N.Borună Chirața si Asociații; 

- Extrasele de carte funciara nr.42903/04.08.2022, nr.47109/01.09.2022, 
nr.47110/01.09.2022;  

- prevederile art.286 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.863 lit.c), art.1011 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, 
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 dezvoltare 
economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A), cel al 
Comisiei pentru probleme de amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări 
publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice, arhitectură 
și urbanism(Comisia B) și al Comisiei pentru probleme de administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, respectarea drepturilor și libertăților 
cetățenilor(Comisia C); 



- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31230/14.10.2022, 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 lit.d) și alin.(7) lit.n), celor 
ale art.291 alin.(3) lit.c) și alin.(4), 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 acceptarea de catre Municipiul Medgidia, județul Constanța, 
a ofertei de donație formulată de domnul Dedu Dumitru cu domiciliul în sat Mircea 
Voda (comuna Mircea Voda),  str.Primariei,  nr.33, județul Constanța, autentificată sub 
nr.3359/10.10.2022, constând  în: 

a) ansamblu compus din țeavă PHDE 110 amplasată pe o lungime de 400 ml pe 
str.Constanței FN domeniul public al municipiului Medgidia și 400 ml în parcela 
A43/6/3/2 pe proprietatea privată a numiților Paraschiv Costel și Paraschiv Gabriel, în 
valoare de 29.104 lei; 

 b) conector 110-trei bucăți, în valoare totală de 4595 lei. 
Art. 2 – După perfectarea contractului de donație în formă autentică, bunurile 

mobile prevăzute la art.1, se vor include în domeniul public și li se va stabili destinația. 
Art. 3 – (1) Se împuternicește Primarul municipiului Medgidia să semneze în 

numele și pentru Municipiul Medgidia contractul de donație în formă autentică. 
(2) Costurile legate de perfectarea contractului de donație în formă autentică 

vor fi suportate de către Municipiul Medgidia. 
Art. 4 – Primarul municipiului Medgidia, împreună cu Direcția economică, 

Direcția de urbanism, Biroul juridic și D.G.D.P.P. vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art. 5 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului 
Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, 
Direcției economice, Direcției de urbanism, Biroului juridic și D.G.D.P.P., în vederea 
ducerii la îndeplinire, precum și compartimentului informatică pentru a fi adus la 
cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local. 
 
           Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 
prezenţi la ședință și 18 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 9 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. Direcția de urbanism, 1 ex. Birou juridic, 1 

ex. D.G.D.P.P., 1 ex. Compartiment informatică. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Constantin  ZISU 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 
 


