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HOTÃRÂREA NR. 94 

privind  aprobarea proiectului  Acordarea de sprijin financiar-FIV-,, O nouă Șansă” 

 

 

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

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

vedere: 

- proiectul de hotărăre nr. 104 și inițiativa exprimată  în referatul de aprobare al primarului 

municipiului Medgidia  nr. 18943/05.08.2020; Notă de fundamentare  a directorului Directiei de asistență 

socială  din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmită sub numărul 17881/24.07.2020 privind 

aprobarea proiectului pentru acordarea de sprijin financiar-FIV-,, O nouă șansă” și raportul de specialitate 

17882/24.07.2020  privind aprobarea proiectului pentru acordarea de sprijin financiar- FIV- ,, O nouă șansă”. 

- prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările și completările ulterioare 

- prevederile  Legii nr. 24/2004 (r) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; Avize comisii A, C și D 

-  raportul de specialitate emis sub nr. 19256/07.08.2020 întocmit de compartiment relații publice si presă 

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

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. d), alin. (7) lit b),  și art.  196 alin.(1) lit a) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

HOTĂRĂȘTE: 

 
    Art.1. Se aprobă  proiectul pentru Acordarea de sprijin financiar-FIV-,, O nouă șansă”  conform anexei nr. 

1 care face parte integrantă din prezenta hotarâre. 

 Art. 2.   In termen de 30 de zile Directia de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului va elabora  regulamentul privind  implementarea proiectului, ce va fi aprobat prin Hotarârea consiliului 

Local Medgidia. 

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

controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia, Direcției Economice, DAS 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 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 DAS/D ec Afisat C I. Red. 5 ex.  
 
            Medgidia 18 august 2020 
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