RO M A N I A
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA MIHAI VITEAZU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E NR.31
privind darea în folosință gratuită către JUDEȚUL CONSTANȚA a suprafețelor de
teren aferente racordurilor la drumul județean DJ 226
Consiliul local al comunei Mihai Viteazu, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţa extraordinară din data de
09.04.2021;
Având în vedere: proiectul de hotărâre ,referatul de aprobare al Primarului Comunei Mihai
Viteazu;raportul de specialitate nr. 1707/05.04.2021 al compartimentului registrul agricol, cadastru și
urbanisc; H.C.L. Mihai Viteazu nr. 19/28.03.2018 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT
Judeţul Constanţa, UAT Comuna Corbu, UAT Comuna Săcele, UAT Comuna Istria şi UAT Comuna Mihai
Viteazu pentru proiectul „Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul Corbu – Sacele – Istria Mihai Viteazu”;H.C.L. Mihai Viteazu nr. 20/28.03.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
aferenți proiectului “Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu – Mihai
Viteazu – Istria - Mihai Viteazu”, din cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020 Prioritatea de
investiţie 6.1. - Apel dedicat zonei de Investiţie Teritorială Integrată Delta Dunării POR 2017/6/6.1/ITI/1 şi a
cheltuielilor legate de acesta; Adresa nr. 2999/27.01.2021 a Consiliului Județean Constanța privind
transmiterea în folosință gratuită a unor suprafețe de teren aferente racordurilor la drumul județean;Avizul
comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico – financiare, amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţie mediu şi turism;
Văzând prevederile art. 286 alin. (4), punctul 1 al Anexei nr. 4, art. 287 lit. b), art. 297 alin. (1) lit. d) și art.
349 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 96 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art.
139 alin. (3) lit. g), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Darea în folosință gratuită către JUDEȚUL CONSTANȚA a suprafețelor de teren, aferente
racordurilor la drumul județean DJ 226, prevăzute în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Darea în folosință gratuită prevăzută la art. 1 se face pe durata execuției lucrărilor aferente
proiectului “Modernizare infrastructură de transport regională pe traseul DJ 226 Corbu – Mihai
Viteazu – Istria - Mihai Viteazu”.
Art.3. Secretarul general al comunei Mihai Viteazu va comunica prezenta hotărâre Primarului
Comunei Mihai Viteazu și Consiliului Județean Constanța, precum şi Instituției Prefectului - Judeţul
Constanţa.
Adoptata cu_10___voturi pentru, __0__voturi impotriva, la sedinta fiind prezenti _10___din totalul
de 13 consilieri in functie.
DATA : 09.04.2021
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