
 

            ROMANIA 

 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL  

                                                                                                    
  

                                                                        HOTĂRÂREA NR. 124 

privind stabilirea zonelor de impozitare in municipiul 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 21 decembrie 2020, având în 

vedere: 

          - proiectul de hotărăre nr.134 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr.30962/08.12.2020 

aparținând primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator ; 

-  raportul de specialitate înregistrat sub numărul 29323/18.11.2020 ce cuprinde și anexa cu 

zonarea Municipiului Medgidia; 

- Nomenclatorul stradal aplicabil la nivelul municipiului Medgidia; 

 - prevederile art.453 lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și 

completările ulterioare; prevedrile Titlului IX, capitolul I, secțiunea1, pct.8, pct.9 (1) si (2) din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal aprobae prin HG nr.1/2016, cu cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 din Legea nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a 

teritoriuluiNațional – secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare; 

Nomenclatorul stradal aplicabil la nivelul municipiului Medgidia; 

      - art.4 și art.9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 

octombrie 1985, ratificată de România prin Legea nr.199/1997; 

    - prevederile Legii nr.24/2000 (2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative; 

-  raportul de specialitate emis sub nr.31161/2020 întocmit de SRPIS privind îndeplinirea cerințelor Legii 

nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională, art.7 alin.(13); Aviz comisiile A si B 

În temeiul art.129 alin.(1),(2) lit.b), alin.(4) lit.c), alin.(14) art.5 lit.cc coroborat cu 139, alin.(1) 

(3) lit.c și alin.(5) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ,  

HOTĂRĂȘTE: 
 

           Art.1  Se aprobă  zonarea Municipiului Medgidia,  conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

           Art.2   Aplicabilitatea prezentului act administrativ se va face începand cu data de 01 ianuarie 2021, dată la 

care încetează orice prevedere contrară. 

          Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentul act administrativ se încredințează  Primarul 

Municipiului Medgidia cu sprijinul Direcției economice/Serviciul de Impozite și Taxe Locale, Direcția de 

Urbanism și Investiții/Compartiment Urbanism. 

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

controlului de legalitate, Primarului Municipiului Medgidia și în vederea ducerii la îndeplinire Direcției 

economice/SITL, precum și compartimentului informatică pentru asigurarea publicității pe site-ul  

Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la cunoștință publică.  
       Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 18 voturi ,,pentru” și 1 vot ,,abținere”(dna Vlădescu L),  din  numărul 

de 19 consilieri prezenți la ședință și un număr de 19 consilieri în funcție.  

     Dif:1ex.Instituţiei Prefectului Judeţ Constanţa, 1 ex dosar Hot, 1 primar, 1exDec./SITL, DUI/comp.urb., Afisat CI. Red.5ex.  

            Medgidia 21 decembrie 2020 

 

              Preşedinte de şedinţă                                                         Contrasemnează pentru legalitate  

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


