ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂREA NR. 92

privind nominalizarea delegatului Consiliului local al municipiului Medgidia în Comisia locală de
recrutare-încorporare
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal numãrul 35,
judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară în data de 30 iulie 2020, având în vedere:

- proiectul de hotărăre nr.101 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare al primarului
municipiului Medgidia nr.18105/27.07.2020 ; Avizele comisiilor de specialitate a Consiliului local
Medgidia – A, B, C, și D
- raportul de specialitate al compartimentului de resort întocmit sub numărul 18164/28.07.2020
prin care s-a propus numirea delegatului Consiliului Local în cadrul comisiei locale nr. 2 de recrutareîncorporare la sediul Cercului Militar Medgidia din str. Ion Creangă nr. 2, organizată de Centrul Militar
Zonal Constanța ;
- adresa numărul B-4275 M din 17 iulie 2020 înregistrată la primăria municipiului Medgidia sub
numărul 17796/23.07.2020 prin care Centrul Militar Zonal Constanța solicită numele și prenumele
delegatului Consiliului Local care să facă parte din comisia locală nr. 2 de recrutare-încorporare la sediul
Cercului militar Medgidia din str. Ion Creangă nr. 2.
- prevederile din Legea nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative;
- raportul de specialitate emis sub nr. 18199/28.07.2020 întocmit de compartimentul relatii publice
și presă privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională art. 7
alin.(13);
Luând în considerare prevederile art. 3 din Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de
pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat cu modificările
și completările ulterioare.
Ținând cont de prevederile art. 27 alin.(6) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei
pentru apărare cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 155 alin.(1) lit. a și b, art. 129 (1), (2) lit. c, alin.(14) , art. 139
alin.(3) lit f) art. 196 alin.(1) lit. a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă nominalizarea d-lui Păun Niculae, în calitate de delegat al Consiliului Local
Medgidia, în comisia locală numărul 2 de recrutare și încorporare a municipiului Medgidia organizată
de Centrul Militar Zonal Constanța la sediul Cercului Militar Medgidia, str. Ion Creangă nr. 2.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează persoana nominalizată și Comisia de recrutareîncorporare.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de
legalitate, Primarului Municipiului Medgidia, persoanei nominalizate, Cercului militar Zonal în vederea
ducerii la îndeplinire precum și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin
publicarea în Monitorul Oficial Local.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi ,,pentru”și 1 vot ”abtinere,, dnul Păun N. din numărul de 18 consilieri prezenți ședință
(lipsește dl consilier Rotaru I.A..) și un număr de 19 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot,1 primar / 1 ex
PN, 1 ex CMZC/Afisat C I. Red. 5 ex.
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Preşedinte de şedinţă
Consilier local Dna. Elena Florea

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General Municipiu
Jr. Nesrin Geafar

