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    CONSILIUL LOCAL  

 

 

HOTÃRÂREA NR.26 

privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 13/18.02.2020 

 

 

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. 30/2020 și referatul de aprobare nr. 6853/12.03.2020 al primarului 

municipiului Medgidia  în calitatea sa de inițiator ; 

         - raportul de specialitate al DGDPP, înregistrat sub numărul  2561/12.03.2020legalitatea adoptării unei 

hotărâri a Consiliului Local Medgidia privind incetarea aplicabilității HCL nr. 13/18.02.2020; 

         - HCL nr. 13/18.02.2020 privind  aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unui bun imobil din 

domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Constanța în domeniul public al 

municipiului Medgidia și administrarea Consiliului Local Medgidia ; 

       - prevederile Legii nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; Avize Comisia A și B 

   - raportul de specialitate emis sub nr. 7448/20.03.2020 întocmit de compartimetul RPP privind îndeplinirea 

cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională;  

     În temeiul art. 139 alin. (3), art. 354, art. 362 alin.(1) , art. 364 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

             Art.1.  Încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 13/18.02.2020 privind  aprobarea formulării unei 

solicitări de preluare a unui bun imobil din domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean 

Constanța în domeniul public al municipiului Medgidia și administrarea Consiliului Local Medgidia ; 

   Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire se imputerniceste Primarul municipiului Medgidia cu sprijinul 

DGDPP. 

             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, DGDPP 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 15 voturi ,,pentru  și  1 vot abtinere dl  Rotaru I.  din numărul de  16 

consilieri prezenți  la ședință ( lipsește  dnul consilier I.N I, Parpala F.)  și un   număr de  18 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţia  

Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1 primar,   DGDPP, C.J.. Afisat CI  Red 5ex. 

      Medgidia 31  martie 2020 

 

 

               Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemneazã pentru legalitate  

   Consilier local  Dl. Caprinciu Stelică                                             Secretar General Municipiu 

                                                                                               Jr.  Geafar Nesrin 

 

 
 


