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HOTÃRÂREA NR.32 

privind modificarea Articolului numărul 2 din HCL nr. 5/30.01.2020 

 

         

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. 39/2020 și referatul de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 

7673/24.03.2020 în calitatea sa de inițiator; 

-  raportul de specialitate  nr. 7217/18.03.2020 aparținând Biroului Juridic; 

       - prevederile art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative - Republicare; 

      - raportul de specialitate emis sub nr.7698/24.03.2020 întocmit de Comportimentul Relații publice și presă 

privind îndeplinirea cerințelor legii cu privire la transparența decizională; 

      -  HCL nr. 5/30.01.2020 privind aprobarea realizării obiectivului de Investiții Extindere rețea distribuție 

gaze naturale în satele Remus Opreanu și Valea Dacilor aparținătoare municipiului Medgidia, județul 

Constanța; Aviz Comisia C 

În conformitate cu prevederile art. 108 lit. d,art. 113 și art. 151  din Legea nr. 123/2012 energiei 

electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (l) și (2) lit. b),c) și 

d) alin. (7) lit.k) și lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale art. 44 alin. (l) și (4) din 

Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. e) și g) art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

HOTĂRĂȘTE: 

 

     Art. I. Articolul  2 la HCL nr. 5/30.01.2020 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 ,, Se aprobă încheierea contractului de parteneriat pentru înființarea investiției sistemului de distribuție 

a  gazelor  naturale în satele Remus Opreanu și Valea Dacilor aparținătoare municipiului Medgidia, județul 

Constanța,  cu operatorul  Distrigaz Sud Rețele S.R.L., conform modelului prevăzut în Anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre,, 

          Art. II. Se împuternicește Primarul municipiului Medgidia  și  directorul economic  să semneze 

contractul de parteneriat. 

          ART.III. Celelalte prevederi ale HCL 5/30.01.2020 râmân neschimbate. 

Art.IV. Prezentul proiect de hotărâre  se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia/Directiei economice și  DUI   în vederea ducerii 

la indeplinire  Medgidia  precum și compartimentului  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   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, D.Ec . Afisat CI  Red 5 ex. 

      Medgidia 31  martie 2020 
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