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HOTÃRÂREA NR.25 

privind  aprobarea  documentației tehnico economice –DALI și principalii indicatori tehnico economici 

pentru obiectivul de investiție ,, AMENAJARE PARC IMUM”- Medgidia 

 

 

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

numãrul 35, judeţul Constanţa,  întrunit legal în ședință ordinară în data de 31 martie 2020, având în 

vedere: 

         - proiectul de hotărăre nr. 28/2020 și referatul de aprobare nr. 6922/13.03.2020  al primarului 

municipiului Medgidia  în calitatea sa de inițiator privind aprobarea documentației tehnico economice –DALI 

și principalii indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiție,, AMENAJARE PARC IMUM”-

Medgidia,, ; 

            -raportul de specialitate  comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului – Direcția economică prin director economic,  Compartiment tehnic investitii și Birou Proiecte prin 

sef birou întocmit sub nr. 6866/12.03.2020; Certificatul de urbanism nr. 266/20.11.2019 și avizele obținute ; 

Avizul CTE nr. 6683/11.03.2020;  Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie(DALI) ; 

           -prevederile Anexei 5 - Documentaţie de Avizare  a lucrărilor de intervenţii-  conţinut-cadru din  HG 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

         - HCL Medgidia  nr.  17/18.02.2020  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Medgidia pentru anul 2020; 

           -prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare coroborat cu  art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare. Aviz Comisia B 

           -Legea 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 

          -raportul de specialitate emis sub nr. 6937/13.03.2020 întocmit de Comportimentul Relații publice și 

presă privind îndeplinirea cerințelor legii cu privire la transparența decizională; 
          In temeiul art. 129 alin. ( 1 ), (2) lit. b) ,alin   (4)  lit.d),alin.(7)  lit. i) și r),  art. 136 alin.(1) (3) l it. b), alin. (6),  art. 139 

alin. (3) ,  lit e) art. 196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ  

                                                           

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1.  Se aprobă documentația  tehnico economică - Documentația de Avizare pentru Lucrări de 

intervenții- DALI și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, AMENAJARE 

PARC IMUM”-Medgidia, înscriși  în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre  și se arhivează 

la arhitectul șef - DUI. 

 Art. 2 . Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia  cu sprijinul DUI- Compartiment tehnic și 

Direcția economică cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.  

            Art. 3. Prezentul proiect de hotărâre și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică 

Instituției Prefectului Județului Constanța în vederea exercitării controlului de legalitate, act administrativ ce 

devine aplicabil în condițiile legii, Primarului Municipiului Medgidia,  DUI- Compartiment tehnic 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  Ion N 
I,și  Parpala F.)  și un   număr de  18 consilieri în funcție . Dif:1ex.Instituţia  Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1 primar,   DUI,. Afisat CI  Red 4 ex. 

      Medgidia 31  martie 2020 
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