
 
        ROMÂNIA 

 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL  

 

HOTÃRÂREA NR. 119 

privind numirea unui membru în Consiliul Director al Clubului Sportiv 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.131 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr.29002/16.11.2020 

aparținând  primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator; 

           - adresa nr.796/16.11.2020 a Clubului Sportiv ,,Medgidia” înregistrată la sediul PMM sub 

nr.29006/16.11.2020; 

           - raportul de specialitate întocmit de serviciul relații publice, invatamant, sport, înregistrat sub 

numărul 29010/16.11.2020; 

prevederileH.C.L.nr.60/23.03.2017;H.C.L.nr.61/30.03.2017;H.C.L.nr.98/30.05.2017;H.C.L.nr.23/15.0

2.2018; H.C.L.nr.30/31.03.2020,  HCL nr.21/2019; 

           -prevederile art.12, alin.(2), lit.c), art.20, art.21, alin.(1) lit.b, alin.(4) lit.a), art.24 din 

Regulamentul  de organizare și funcționare al Clubului Sportiv ,,Medgidia” anexa nr.1 la HCL 

nr.60/23.03.2017, cu modificarile si completarile 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.29065/16.11.2020  întocmit de compartimentul relații publice si presă 

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

În temeiul art.129 alin(1) și (2) lit.d), alin.(7) lit.f), alin.14, art.139 alin.(1) coroborat cu 

art.196 alin.(1) lit.a) art.5 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se numește domnul Stoica Ion, cetățean român cu domiciliul în municipiul Medgidia, ,  

membru în Consiliul Director al Clubului Sportiv ,,Medgidia”. 

Art.2. Prezenta hotărâre modifică și completează art.21 alin.(4) din Anexa la HCL 

nr.60/23.03.2017 modificată și completată prin HCL nr.23/15.02.2018. 

 Art.3. Prezenta hotărâre are caracter individual, devine obligatorie și produce efecte de la data 

comunicării persoanei nominalizate la articolul 1. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului Municipiului Medgidia, persoanei nominalizate și Clubului Sportiv în vederea ducerii 

la îndeplinire, precum și compartimentului informatică pentru asigurarea publicității pe site-ul  instituției  

pentru a fi adus la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local. 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi ,,pentru” si 3 vot ,,abținere” (VlădescuL., Radu S.E., 

Lupu I.)  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 S.I., 1 ex.CSM/Afisat C I. Red. 5 ex.  

            Medgidia 26 noiembrie 2020 

 

 

              Preşedinte de şedinţă                                                         Contrasemnează pentru legalitate  

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

 


