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HOTARARE 

privind darea in folosinta gratuita a terenului apatinand domeniului public al  

Orasului Techirghiol in suprafata de 55445 mp situat in str. Rascoalei din 1907-Gh. Sincai,  

oras Techirghiol catre Muftiatul Cultului Musulman din Romania – Comunitatea  

Musulmana Techirghiol 

  

 

 Consiliul Local al oraşului Techirghiol,  întrunit in sedinta ordinara din 30.07.2020, 

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

Soceanu Iulian, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 2, 

 Având în vedere : 

− Raportul de specialitate nr. 12183/23.07.2020,  al Serviciului de Urbanism, Patrimoniu 

Tehnic-Investitii; 

− Cererea nr.12122/23.07.2020 a Muftiatului Cultului Musulman din Romania – Comunitatea 

Musulmana Techirghiol; 

− HCL. nr.95/2016, poz 6 din anexa, privind aprobarea inventarului domeniului public al 

orasului Techirghiol. 

− Certificat de inregistrare fiscal ANAF – Muftiatul Cultului Musulman; 

− H.G.R. nr.628/11.06.2008 privind recunoasterea Statutului cultului musulman; 

− Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor; 

− Legea nr.239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate in 

folosinta unitatilor de  cult; 

 Văzând prevederile art.129, alin.1, 2, lit."c" 349, 350  din OUG. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, 

 In temeiul prevederilor art.139 al O.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

HOTARAŞTE: 

  

Art. 1 – Se aproba darea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 55445 mp. situat in 

str. Rascoalei din 1907-Gh. Sincai, oras Techirghiol, catre Muftiatul Cultului Musulman din Romania 

– Comunitatea Musulmana Techirghiol. 

Art.2 – Terenul mentionat la art.1 apartine domeniului public al orasului Techirghiol conform 

HCL. nr.95/2016, poz 6 din anexa, privind aprobarea inventarului domeniului public al orasului 

Techirghiol, avand o valoare de inventar de 12035.00 lei. 

 Art. 3 - Destinatia terenului mentionat la art.1 este de cimitir musulman, iar durata pentru care 

se acorda folosinta gratuita este de 49 ani. 

 Art.4 – In termen de 30 de zile de la comunicarea Hotararii de Consiliu, se va proceda la 

predarea – primirea bunului mentionat  la art.1. 
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 Art.5 – Proprietarul terenului, respectiv Orasul Techirghiol are următoarele obligații: 

a) să verifice modul în care sunt respectate condițiile de folosință stabilite prin actul de dare în 

folosință gratuită și prin lege; 

b) să solicite încetarea folosinței gratuite și restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o 

impune. 

  Art.7- Secretarul oraşului va face publică prezenta hotărâre prin afişaj şi o va comunica 

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

 

Hotărârea a fost adoptată cu un număr  de 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă, - abţineri din 

totalul de 15 consilieri în funcție.  

 

Techirghiol, astăzi – 30.07.2020. 

Nr. 116. 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ,               

                      CONSILIER                                                                SECRETAR GENERAL, 

                 GUTEANU STERE                                                   DR.JR.NICULINA PAROŞANU 
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