
 

         ROMÂNIA 

 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL  
                                                                                                    

 HOTĂRÂREA  nr.38 

privind alegerea viceprimarului Municipiului Medgidia, judeţ Constanţa  

 
 

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

strada Decebal numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință 

extraordinară din data de 29 aprilie 2020,  având în vedere: 

    - proiectul de hotărăre nr. 44/2020 și referatul de aprobare nr. 9640/24.04.2020 al 

primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator; 

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

elaborarea actelor normative cu modificările și completările ulterioare; HCL 

nr.37/29.04.2020; 

      -Procesul verbal al comisiei de validare  privind consemnarea votului secret din data 

de 29.04.2020; 

    În conformitate cu art.  129 alin.(3) lit.b) art.138 alin.(2)  și art. 152 alin. (1), (2), (3), 

(4), (6), (7),(8)din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul art. 152 , art. 134 alin.(1) lit. a), alin.(2) și 3 lit b) și art. 139 alin. (1) 

din Ordonana de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 Art.1. Se alege domnul Păun Niculae ca viceprimar al Municipiului Medgidia, 

judeţ Constanţa. 

Art.2. Viceprimarul este subordonat primarului şi este înlocuitorul de drept al 

acestuia, primarul îi poate delega o parte din atribuţiile sale.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia,  persoanei nominalizate  

precum 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  din numărul de  15 consilieri prezenți  la ședință conform proces verbal 

(lipsesc  dnii consilieri  Ion N. I, Rotaru A., Pricop C, Vlădescu L,.)  și un   număr de  19 consilieri în funcție . Dif:1ex.Instituţia  Prefectului Judeţ 

Constanţa, 1 ex dosar  Hot.,1 primar,   1 ex  PN,. Afisat CI  Red 4 ex. 

      Medgidia 29  aprilie 2020 

            

     

 

               Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemneazã pentru legalitate  

   Consilier local  Dl. Caprinciu Stelică                                             Secretar General Municipiu 

                                                                                               Jr.  Geafar Nesrin 

 

 


