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JUDEŢUL CONSTANŢA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

PRIMAR 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR.    22 

privind  convocarea  de îndată a Consiliului Local al Municipiului Medgidia în ședință 

extraordinară pentru data de 09 ianuarie 2020 ora 17 
00 

 

 

 Primarul municipiului Medgidia Valentin Vrabie, în calitate de autoritate publică 

executivă, în baza prerogativelor stabilite de lege cu sediul în municipiul Medgidia, str. 

Decebal nr. 35, având în vedere: 
- prevederile art. 41 alin. (4) din Legea 24/2000 (r) privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normatice cu modificările și completările ulterioare; 

- art.196 alin.(1) lit.,, b” și al art. 133 alin.(1)  si art. 134 alin. (1) lit.,, a”coroborat cu 

alin.(4)  și (5), art. 135 alin. (1) art. 136 alin.(8) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 5 iulie 2019 

privind Codul administrativ  

 

Dispune:  

 

Art.1 Se convoacă  de îndată plenul Consiliului Local al Municipiului Medgidia în 

ședință publică extraordinară  în  data de 09.01.2020 începând cu ora 17 
00  

la sediul situat în 

municipiul Medgidia, strada Decebal nr. 35, în sala de ședințe,etaj 1. 

Art.2  Proiectul Ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor 

locali  atât în original  spre consultare la Compartimentul RCLMPA,  cât și în copie  transmise 

prin email  cât și  la sediul UAT – Centrul de Informare Cetățeni unde sunt afișate pentru aducere 

la cunoștință publică . 

Art. 4 Consilierii locali pot formula si depune amendamente asupra proiectelor de 

hotarari înscrise pe proiectul ordinii de zi  

Art. 5 Proiectul ce fac obiectul ordinii de zi  va avea avizul cu caracter consultativ al 

consiliului local înainte de dezbaterea acestuia în plen/începerea ședinței . 

Art. 6  Secretarul general al municipiului Medgidia  comunică prezenta dispoziție 

Instituției Prefectului Județului Constanța în conformitate cu art. 197 din Ordonanța de Urgență 

nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ . 

Medgidia,  08. ianuarie 2020  

 

PRIMAR, 

VALENTIN VRABIE 

  

 

 

 Contrasemnează pentru  legalitate 

       Secretar general  municipiu , 

             Jr. Nesrin Geafar 

 



          Proiectul ordinii de zi - Anexă la Dispoziția nr. 22/08.01.2020  privind  convocarea  

de îndată a Consiliului Local al Municipiului Medgidia în ședință extraordinară pentru 

data de 09 ianuarie 2020 ora 17 
00 

 

 

 

 

Proiectul de hotarare nr. 1 privind acoperirea  definitivă a deficitului secțiunii de 

dezvoltare pe anul 2019 din excedentul bugetului local al anilor precedenți – initiator, Primarul  

Municipiului Medgidia; Aviz: Comisia A 

 

 

 

 

 
PRIMAR,  

VALENTIN VRABIE 

 

 

 

 

Redactat  Secretar general  municipiu , 

             Jr. Nesrin Geafar 

 

 

 
 


