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HOTĂRÂRE 

privind preluarea din domeniul public al statului în domeniul public al oraşului 

Techirghiol a terenului în suprafaţă de 22.259 mp şi construcţii C1 şi C2, str. 9 Mai nr.77 

  
 
 Consiliul Local al oraşului Techirghiol intrunit in sedinta din data de 11.12.2019,  

 Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare prezentate de d-l primar 

–Iulian-Constantin Soceanu , precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr.1,  

 Având în vedere: 

- Raport de specialitate nr. 22022/02.12.2019 al S 

- adresa Direcției Regionale de Informații Dobrogea UM0764 Constanța nr. 

22525/01.11.2019, 

- prevederile O.U.G. 57/2019 - Codul administrativ,  

- Legea 7/1996 a cadastrului general ,  

Văzând prevederile art. 129, alin. 2, lit.c si art. 292 şi art.297 din din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ , 

In temeiul prevederilor art. 139, alin.3, lit.g din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1 – Se aprobă preluarea din domeniul public al statului în domeniul public al oraşului 

Techirghiol a terenului în suprafaţă de 22.259 mp şi construcții C1 cu suprafața de 319 mp și C2 

cu suprafața de 35 mp, str. 9 Mai, nr. 77. 

Art.2 – Trecerea din domeniul public al statului în domeniul public al UAT Techirghiol se 

face la cererea Consiliului Local al oraşului Techirghiol, prin Hotărâre a Guvernului. 

Art.3 – Cererea prevazuta la art.2 se justifică prin interesul public local de a dezvolta zona 

in care este situat bunul – imobil - teren şi construcţie ce este declarant bun de interes public local. 

 Art.4 – Secretarul general al oraşului va face publică hotărâre prin afişaj, o va comunica 

persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire. 

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri, 

din totalul de 15 consilieri în funcţie.  

Techirghiol, astăzi – 11.12.2019. 

 Nr. 219. 
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