ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL

HOTÃRÂREA NR. 4

privind nominalizarea în Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul municipiului
Medgidia a șefului Poliției Municipiului Medgidia
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal
numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară din 30 ianuarie 2020, având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 5/2020 și referatul de aprobare nr. 182/16.01.2020 a primarului municipiului
Medgidia în calitatea sa de inițiator;

- HCL nr. 191/15.12.2017 privind Constituirea la nivelul municipiului Medgidia a Comisiei
Locale de ordine publică, HCL nr. 89/30.09.2019 privind nominalizarea în Comisia locală de ordine
publică constituită la nivelul municipiului Medgidia a șefului Poliției Municipiului Medgidia;
- corespondența purtată sub numerele: 730/13.01.2020 și adresa Poliției Municipiului
Medgidia nr. 669294/15.01.2020 înregistrată la PMM sub nr. 1209/15.01.2020;
- raportul de fundamentare întocmit de compartimentul de specialitate, înregistrat sub numărul
1371/16.01.2020;
- prevederile art. 28, art. 29, art. 30 din Legea 155/2010 a poliției locale cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24/2000 (r) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative cu modificările și completările ulterioare; Aviz Comisia C
- raportul de specialitate emis sub nr. 1440/17.01.2020 întocmit de compartiment relații publice
si presă privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională;
In temeiul art. 129 alin. (1) și (2) lit. d , alin. 7 lit g, art. 134 alin. (3) lit a, art. 136 alin.(1) (3)
lit. b, alin. 6, alin.( 8) și (10) art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Nominalizarea în Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul municipiului
Medgidia, în calitate de membru, a Șefului Poliției municipiului Medgidia - Comisar de poliție
Florea Romeo Titi.
(2) Prezenta hotarare modifică și completează HCL Medgidia 191/15.12.2017 cu privire
doar la reprezentantul Poliției municipiului Medgidia în componența comisiei de ordine publică;
Art.2. La data adoptării prezentei Hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL nr.89/30.09.2019.
Art.3. Prezenta hotărâre se transmite de secretarul general Instituției Prefectului în vederea exercitării
controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia, Politiei Nationale, și compartimentului informatică
pentru asigurarea publicității pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la cunoștință publică.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi ,,pentru” din numărul de 16 consilieri prezenți la ședință (lipsesc dnii consilieri
Trifan A.R., Ion N.I și Parpală F) și un număr de 19 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţia Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot.,1 primar, PN,
PL Afisat compartiment Informatică Red 5 ex.
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