
                ROMÂNIA 

 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL  

 

HOTÃRÂREA NR. 106 

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia pentru anul 

2020 

 

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

35, judeţul Constanţa, întrunit  legal  în ședință  extraordinară  convocată de îndată în  10 septembrie 2020, 

având în vedere: 

- proiectul de hotărăre nr. 118 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare al primarului municipiului 

Medgidia  nr. 19736/09.09.2020; 

     - raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

Municipiului Medgidia-Direcția economică, înregistrat sub numărul  22630/09.09.2020 ; adresa de inaintare  nr. 

663/09.09.2020 a Clubului Sportiv Medgidia privind  aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  pentru anul 

2020 înregistrată la PMM sub nr. 22632/09.09.2020; nota de fundamentare a Clubului sportiv  nr.662/09.09.2020- 

Hotararea Consiliului Director nr. 661/09.09.2020  HCL nr. 60/23.03.2017; HCL nr. 61/30.03.2017; HCl nr. 

98/30.05.2017; HCL nr. 23/15.02.2018; HCL nr. 21/21.02..2019; HCL 28/31.03.2020; HCL nr. 17/18.02.2020 ; 

HCL nr. 18/18.02.2020;  HCL 45/28.05.2020; HCL nr. 68./30.06.2020; 

      -Legea 50/15.03.2019 a bugetului de stat pe anul 2019; 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 150 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997; art. 7 alin.(2) din Codul 

Civil; 

      - art.I. pct 7 din Ordonanţa de urgenţă nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială; 

- art. 19 alin.(2), art. 20 alin.(1) lit.c și art. 82 alin.(1) și (2) din Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare;  Aviz Comisia A ; 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; 

    - raportul de specialitate nr. 22593/09.09.2020 întocmit de compartimentul relatii publice și presă  privind 

îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r), art. 7 alin.(13)  cu privire la transparența decizională; 

    În temeiul prevederilor art. 129 alin.(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 de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Medgidia, pentru 

anul 2020 conform anexelor  ce fac parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

Art. 2. - (1) Se încredințează Clubul Sportiv ,,Medgidia” prin ordonatorul terțiar de credite în vederea 

ducerii la îndeplinire a prezentei hotărârii, căreia îi 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 hotărârii revine persoanelor semnatare  în calitate de specialiști potrivit competentelor ce le revin . 

 Art. 3 Prezenta hotarare și materialele care au stat la baza adoptării, se comunică Instituției Prefectului 

Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Clubului Sportiv  

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 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 CSM Afisat C I. Red. 5 ex.  

            Medgidia 10 septembrie 2020 

 

              Preşedinte de şedinţă                                                        Contrasemnează pentru legalitate  

       Consilier local dl.  Feuzi Ismail                                                 Secretar General Municipiu 

                                                                                                           Jr.  Nesrin Geafar 


