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HOTÃRÂREA NR. 118 
privind  actualizarea componenței Comisiei Locale de ordine publică constituită la nivelul  

municipiului Medgidia 

 

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

Decebal numãrul 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință ordinară în data de 26 

noiembrie 2020, având în vedere: 

     -proiectul de hotărăre nr.130 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr.29020/16.11.2020 

si nr.29536/20.11.2020  aparținând  primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator; 
-HCL nr. 191/15.12.2017  privind Constituirea la nivelul municipiului Medgidia a Comisiei Locale de ordine 

publică, H.C.L. nr.4/30.01.2020 privind nominalizarea în Comisia locală de ordine publică constituită la nivelul 

municipiului Medgidia a șefului Poliției Municipiului Medgidia; 

    -adresa numărul 674942/13.11.2020 prin care a fost desemnat reprezentantul Politiei Municipiului Medgidia; 

      - raportul de fundamentare întocmit de Poliția Locală a municipiului Medgidia  înregistrat sub numărul  

1658/2020; 

   -prevederile art.28, art.29, art.30 din Legea nr.155/2010 a  poliției locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- raportul de specialitate emis sub nr. 29064/16.11.2020 întocmit de compartiment relații publice si presă 

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

        In temeiul art.129 alin. (1) și (2) lit.d, alin.7 lit.g, art.134 alin.(3) lit.a, art.136 alin.(1) (3) lit.b, alin.(6), 

alin.(8) și (10) art.139 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

HOTĂRĂȘTE: 
         Art.1 (1) Actualizarea componenței Comisiei locale de ordine publica constituita la nivelul 

municipiului Medgidia, după cum urmează:  

          Preşedinte: Primarul Municipiului Medgidia, Valentin Vrabie; 

          Membrii: Poliţia Municipiului Medgidia – Cms.Sef de Politie Gheorghe Adrian Cătălin; 

                         Directorul Poliţiei Locale Medgidia - Nica Sabin; 

                   Secretarul unitatii administrativ-teritoriale -  Prunau Elena-Daniela;  

                         Zisu Constantin– Consilier Local Municipal; 

                         Arslan Ozgun - Consilier Local Municipal; 

                         Rapciuc Bogdan-Gheorghe - Consilier Local Municipal. 

(2) Secretariatul comisiei locale se asigura în conformitate cu art.29 alin (2) din Legea Poliției 

Locale nr.155/2010 (r). 

        (3) Prezenta hotarare modifică și completează H.C.L. Medgidia numărul 191/15.12.2017 numai cu 

privire la componența Comisiei locale de ordine publică. 

Art.3 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea orice prevedere contrară. 

Art.4- Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia, Poliției Locale, persoanelor nominalizate 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 17 voturi ,,pentru” din  numărul de 17 consilieri prezenți la 

ședință (lipsesc dnii consilieri Menan S., Moșescu B.M..) și un număr de  19 consilieri în funcție.  

         Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot,1 primar, 1ex PL, 1ex.pers.nom./Afisat C I. Red.9 ex.  

            Medgidia 26 noiembrie 2020 

 

              Preşedinte de şedinţă                                                         Contrasemnează pentru legalitate  

       Consilier local Anton Marian-Valentin                         Secretar General Municipiul Medgidia 
                                                                      Prunau Elena Daniela 


