ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL MEDGIDIA
CONSILIUL LOCAL
HOTÃRÂREA NR. 105
privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia
pentru anul 2020
Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiul Medgidia, strada Decebal nr. 35,
judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință extraordinară convocată de îndată în 10 septembrie 2020,
având în vedere:
- proiectul de hotărăre nr. 117 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare al primarului municipiului
Medgidia nr. 22507/08.09.2020;
- Notă de fundamentare a compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Municipiului Medgidia-Direcția economică, înregistrat sub numărul 22536/08.09.2020;
- OUG nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte
normative şi stabilirea unor măsuri bugetare; prevederile art. 121 alin.(1) și alin.(2), art. 138 alin.(4) și alin.(5) din
Constituția Romaniei revizuită; art. 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, la 15 octombrie adoptată la
Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997; art. 7 alin.(2) din Codul Civil; prevederile art.19,
art.20 alin.(1) lit.”a”,, din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare; HCL nr. 1/09.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019
din excedentul bugetului local al anilor precedenți, HCL nr. 17/18.02.2020 privind aprobarea bugetului local de
venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pentru anul 2020; Ordinul Prefectului nr. 427/30.07.2020 prin care
s-a constatat încetarea de drept înainte de termen, a mandatului de consilier local,în cadrul Consiliului Local al
Municipiului Medgidia, al domnului Trifan Alin-Romeo și declararea ca vacant a locului de consilier local-PSD;
HCL Medgidia nr. 93/ 18 august 2020 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de
consilier local al domnului Rotaru Ion -Aurel și declararea ca vacant a locului de consilier local al Partidului
Social Democrat;
- prevederile art. 41 (1) din Legea nr. 24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative; Aviz comisia A
- raportul de specialitate emis sub nr. 22591/09.09.2020 întocmit de compartimentul relatii publice și presă
privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională art. 7 alin.(13) ;
În conformitate cu art. 75 alin.(1) lit.b, art.84, art. 87 alin.(1), (2)și (3), coroborat cu art. 88 și art. 105
alin.(1), art. 134 (4), art. 154 și art. 155 (1) lit. a și b,c, alin.(4) lit.a coroborat cu lit b, din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ;
În temeiul prevederilor art. 129 (2) lit. b alin.(4) lit a), art. 139 alin.(3) lit. a) art. 196 alin.(1) lit. a
din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. - Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Medgidia pentru
anul 2020, conform anexelor, bugetul centralizat, bugetul de funcționare și bugetul de dezvoltare ce fac parte
integrantă din prezentul act administrativ
Art. 2. – (1) Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia cu sprijinul Direcției economice în
vederea ducerii la îndeplinire a prezentului act administrativ, ce le revine întreaga responsabilitate în ceea ce
privește corectitudinea datelor și respectarea legislației financiare în vigoare.
(2) Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea întocmirii documentației în
susținerea prezentului act administrativ revine persoanelor semnatare în calitate de specialiști ce au întocmit și
susținut proiectul de hotărâre.
Art. 3. – Prezentua hotărâre împreună cu anexele sale se va comunică Instituției Prefectului în vederea
exercitării controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia și Direcției Economice în vederea ducerii
la indeplinire 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 12 voturi ,,pentru” din numărul de 12 consilieri prezenți la ședință (lipsesc dnii consilieri și
Pricop C.Ion N.I, Arslan O., Miron A. Vlădescu L. ) și un număr de 17 consilieri în funcție. Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar
Hot,1 primar / 2 ex D ec Afisat C I. Red. 5 ex.
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