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HOTÃRÂREA NR. 14 

privind modificarea statului de funcții al Clubului Sportiv Medgidia 

 

         
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal numãrul 35, 

judeţul Constanţa,  întrunit legal în ședință ordinară convocată în data de 18 februarie 2020, având în vedere: 

- proiectul de hotărăre nr. 16/2020 și referatul de aprobare nr. 3517/07.02.2020 a primarului municipiului 

Medgidia  în calitatea sa de inițiator; 

- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului Municipiului Medgidia, înregistrat sub numărul 3497/07.02.2020;  

      - adresa de înaintare  a Clubului Sportiv Medgidia nr. 115/06.02.2020 înregistrată la PMM sub nr. 

3486/07.02.2020, nota de fundamentare a Clubului Sportiv  nr. 116/06.02.2020 împreună cu înscrisurile 

aferente ; 

 - HCL Medgidia nr. 60/23.03.2017; HCLM nr. 61/30.03.2018;HCLM nr. 98/30.04.2017; HCLM nr. 

23/15.02.2018;  HCL nr. 21/21.02.2019 

-  prevederile art. 41 (1) din Legea nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; Aviz comisia C, 

        -  raportul de specialitate emis sub nr. 3527/07.02.2020 întocmit de compartimentul relatii publice si 

presă privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența;  

         - prevederile Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 /2000, art. 29 si art. 30, cu modificarile si 

completarile ulterioare si Hotararea Guvenului nr. 884 / 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in 

aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69 / 2000; 

- prevederile  Legii  nr. 53/2003 privind Codul Muncii (r1) cu modificările și completările ulterioare în 

vigoare; 

În temeiul art. 129 alin(1) și (2) lit a alin.(3) lit. , alin.14, c,  art. 139 alin.(1) lit.a)  coroborat cu 

art. 196 alin. (1) lit. a) art. 5 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

       Art.1.  Se aprobă modificarea  poziției nr. 13 din statul de funcții al Clubului Sportiv Medgidia aprobat 

prin HCL numărul 21 din 21.02.2019,  în sensul transformării funcției contractuale de execuție vacante  de 

Administrator bază sportivă, nivelul profesional, studii M, din  cadrul  Serviciului Administrativ în funcție 

contractuală  de execuție de Administrator bază sportivă, nivel profesional, studii S, din cadrul  Serviciului 

Administrativ. 

       Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va realiza de către conducerea Clubului Sportiv 

Medgidia. 

       Art. 3. Prezenta hotarâre modifică și completează Hotararea Consiliului Local 21/21.02.2019- Anexa 3. 

      ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de 

legalitate, și în vederea ducerii la îndeplinire , Primarului Municipiului Medgidiași Clubului Sportiv Medgidia  

precum și compartimentului informatică pentru asigurarea publicității pe site-ul  instituției  pentru a fi adus la 

cunoștință publică.  
        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18  voturi ,,pentru din numărul de  18 consilieri prezenți  la ședință( lipsește  dnul consilier 

Parpala F.)  și un număr de  19 consilieri în funcție . Dif:1ex.Instituţia  Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1 primar,  Club Sportiv,   Afisat CI Red 5 ex    
   Medgidia 18  februarie 2020 

                                                                                                                          

                                                                                                                       Contrasemneazã pentru legalitate 

               Preşedinte de şedinţă                                                                                   Secretar General Municipiu                                                           

   Consilier local  Dl. Butnaru Marian                                                                                Jr.  Geafar Nesrin       

 


