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HOTÃRÂREA NR. 100 

privind aprobarea parteneriatului din cadrul proiectului ”Creșterea performanței în administrația 
publică a municipiului Medgidia prin crearea și implementarea de instrumente, mecanisme și 

politici publice adecvate”, Cod apel: POCA/661/2/1/, CP13/2019 pentru regiunile mai putin 

dezvoltate 
 

 

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

35, judeţul Constanţa, întrunit  legal  în ședință  extraordinară în data de  18august 2020, având în vedere: 

- proiectul de hotărăre nr. 111 și inițiativa exprimată  în referatul de aprobare al primarului municipiului 

Medgidia  nr. 19677/12.08.2020; 

- raportul de specialitate comun al funcționarilor publici din aparatul de specialitate al primarului intocmit 

sub numărul 19385/10.08.2020; 

- Programul Operaţional Capital Uman  2014 – 2020 –  Cod apel: POCA/661/2/1/, CP13/2019; prevederile 

Art.7 – Obligațiile părților din contractul de finanțare nr. 549/ 07.08.2020.  

- prevederile   O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 362/2009;  

- prevederile   H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi 

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă; 

- prevederile  OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014-2020;  

- prevederile  art. 1 alin. (1)   și alin. (2), art. 2, art. 8, art. 20, art. 27
2 

din O.G. nr. 26/2000 cu privire la 

asociații și fundații  cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 35 alin. 3 și alin (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

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

normative; 

- raportul de specialitate emis sub nr. 20096/17.08.2020 întocmit de compartimentul RPP privind 

îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională; Avize comisii  A si C; 

- art. 129 alin 1, alin 2. lit b, alin 4, lit f, alin.7 lit. s, alin 9, lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 
      In temeiul art. 129 alin. (1) coroborat cu alin.(14), art. 139 alin.(1) și art. 196 alin.(1) lit.a  din OUG nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ  

HOTĂRĂȘTE: 

 

       Art. 1. Se aprobă parteneriatul format din Solicitant  - UAT Medgidia si Asociația Centru de Resurse în 

Domeniul Stiintelor Socio-Umane (CRSUU) in calitate de  Partener în vederea implementarii în comun a 

proiectului ”Creșterea performanței în administrația publică a municipiului Medgidia prin crearea și 
implementarea de instrumente, mecanisme și politici publice adecvate”, Cod apel: POCA/661/2/1/, 

CP13/2019 pentru regiunile mai putin dezvoltate, conform anexei parte integrantă din prezentul act administrativ. 

        Art. 2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ  se încredințează    Primarul municipiului 

Medgidia , Direcția economică și SRPIS potrivit comptentelor ce le revin. 

         Art. 3 Prezentul act administrativ și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției 

Prefectului Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, 

Directiei economice, SRPIS  și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin 

publicarea in Monitorul Oficial Local.  
             Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 16 voturi ,,pentru” din numărul de 16 consilieri prezenți  ședință lipsește dl consilier Miron A  și 

un număr de  17 consilieri în funcție Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot,1 primar  / 1 ex  SRPIS/ C I. Red.5 ex.  
            Medgidia 18 august 2020 

 

              Preşedinte de şedinţă                                                             Contrasemnează pentru legalitate  

       Consilier local  Dna.  Elena  Florea                                                  Secretar General Municipiu 

                                                                                                        Jr.  Nesrin Geafar  

 


