
 
     ROMÂNIA           

 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL  

 

HOTÃRÂREA NR. 122 

privind aprobarea îndreptarii unei erori materiale strecurate în anexa la H.C.L. 

nr.112/17.11.2020 

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.136 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare 

nr.29376/19.11.2020 aparținând  primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator; 

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

Municipiului Medgidia, arhitectul sef, înregistrat sub numărul 29403/19.11.2020; 

- H.C.L. nr.112/17.11.2020 s-a aprobat rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al 

Municipiului Medgidia pentru anul 2020, conform anexelor bugetul centralizat, bugetul de funcționare 

și  bugetul de dezvoltare si lista de investitii; 

           - prevederile art.58 din Legea nr.24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative;  

-raportul de specialitate emis sub nr.29411/19.11.2020 întocmit de compartimentul relatii 

publice și presă, privind îndeplinirea cerințelor Legii nr.52/2003(r) cu privire la transparența 

decizională art.7 alin.(13);  Aviz comisia A 

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 (5), 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.(1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în Lista obiectivelor de investiții pe anul 

2020 cu finanțare partială sau integrală de la bugetul local anexă la H.C.L. nr.112/17.11.2020, la 

Cap.51.02,  poziția nr.B5 la rubrica denumirea obiectivelor de investiții, urmând a se citi corect 

“Reabilitare și modernizare imobil strada Republicii, nr.34 din municipiul Medgidia-Faza DALI”.  

(2) Celelalte prevederi din HCL nr.112/2020 ramân neschimbate. 

          Art.2 Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia cu sprijinul Direcției economice în vederea 

ducerii la îndeplinire a prezentului act administrativ. 

          Art.3 Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului 

de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia și  Direcției Economice în vederea ducerii la indeplinire 

Medgidia  precum 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 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, 2 ex.Dec/Afisat C I. Red. 5 ex.  

            Medgidia 26 noiembrie 2020 
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