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H O T Ă R Â R E  
privind darea în folosință gratuită a imobilului-teren identificat cu număr 

cadastral 110866 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110866/UAT Medgidia, situat 
în extravilanul municipiului Medgidia, parcela N 824/5/3, jud. Constanța, ce 

aparține domeniului privat al Municipiului Medgidia, către S.C. RAJA S.A. 
Constanța, în scopul realizării obiectivului de investiții „CL36-Sistemul Regional 
Constanța-Obiectul: Reabilitare sursă Medgidia; Aducțiune Medgidia-Gospodăria 

de apă Constanța Sud” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța 

în perioada 2014-2020” 
 

 
 
 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 
31 ianuarie 2023, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 14/17.01.2023 și inițiativa exprimată în referatul de 
aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 1782/16.01.2023; 

- raportul de specialitate al D.G.D.P.P. Medgidia, înregistrat sub nr. 63/04.01.2023; 
- raportul de specialitate al Compartimentului urbanism, înregistrat sub nr. 

1959/17.01.2023; 
- referatul privind inexistența litigiilor, înregistrat sub nr. 62/04.01.2023; 
- adresa nr. 77599/11.08.2022 a S.C. RAJA S.A. Constanța, înregistrată la Primăria 

Municipiului Medgidia sub nr. 24738/11.08.2022; 
- Încheierea nr. 64334/17.11.2022 a O.C.P.I. – B.C.P.I. Medgidia; 
- Extrasul de carte funciară pentru informare nr. 64334/16.11.2022; 
- prevederile art. 25 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 

51/2006, republicată(r1), cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 15 lit. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcții, republicată(r2), cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile H.G. nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind 

caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică; 
- prevederile art. 27 alin.(2) lit. a) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 241/2006, republicată(r2), cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 41 alin. (1) 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) și cel al Comisiei pentru probleme de amenajarea teritoriului și urbanism, 
lucrări publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice, 
arhitectură și urbanism(Comisia B); 

- prevederile art. 108 lit. d), ale art. 297 alin.(1) lit. d), art. 362 alin. (2) și (3) 
coroborate cu cele ale art. 349 – 352, precum și ale art. 354 din Codul 



administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2103/18.03.2023, 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. 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 – (1) Se aprobă darea în folosință gratuită a imobilului-teren în suprafață de 
350 mp identificat cu număr cadastral 110866 și înscris în Cartea Funciară Nr. 110866/UAT 
Medgidia, situat în extravilanul municipiului Medgidia, parcela N 824/5/3, jud. Constanța, 
având categoria de folosință neproductiv, ce aparține domeniului privat al Municipiului 
Medgidia, către S.C. RAJA S.A. Constanța, în scopul realizării obiectivului de investiții „CL36-
Sistemul Regional Constanța-Obiectul: Reabilitare sursă Medgidia; Aducțiune Medgidia-
Gospodăria de apă Constanța Sud” din cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 
2014-2020”, având valoarea de inventar de 945,00 lei, pe perioada realizării investiției și pe 
o perioadă de cinci ani de la data previzionată pentru efectuarea plății finale în cadrul 
proiectului. 

(2) Predarea – primirea materială se va realiza în termen de cel mult 60 de zile de la 
data adoptării prezentei hotărâri. 

Art. 2 – Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, orice prevedere contrară își 
încetează aplicabilitatea. 

Art. 3 – 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. 4 – 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 în 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. Direcția economică, 1 ex. D.G.D.P.P., 1 ex. Compartiment 

Informatică. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Niculae  PĂUN 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


