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 JUDEȚUL CONSTANȚA 

MUNICIPIUL MEDGIDIA 

    CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA NR. 128 
privind aprobarea condițiilor generale și specifice de participare la concurs și a procedurii de desfășurare a 

concursului pentru ocuparea funcției de 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 21 decembrie 2020, având în 

vedere: 

- proiectul de hotărăre nr.141 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare nr.31151/09.12.2020 

aparținând primarului municipiului Medgidia în calitatea sa de inițiator ; 
       -raportul de specialitate al serviciului resurse umane SSM, înregistrat sub numărul 31115/10.12.2020 

prin care se susține legalitatea proiectului de hotărâre; 

     - prevederile art.30 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv 

,,Medgidia” anexa la HCL nr.60/23.03.2017, cu modificările și completările ulterioare; HCL nr.61/30.03.2017; 

HCL nr.98/30.05.2017; HCL nr.23/15.02.2018; HCL nr.21/21.02.2019; 

    - prevederile Legii nr.24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor  

normative; 

     - raportul de specialitate emis sub nr.31200/2020 întocmit de SRPIS privind îndeplinirea cerințelor 

legii cu privire la transparența decizională, art.7(13); Aviz Comisia C 

În temeiul art.129 alin.(1), (2) lit.a), (7) lit.f), art.136 alin.3 lit b, alin.6 art.139 alin.(1) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂȘTE: 
Art.1–Aprobarea condițiilor generale și specifice de participare la concursul pentru ocuparea funcției 

de director al Clubului Sportiv Medgidia, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezentul act 

administrativ. 

Art.2–Aprobarea procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de director al 

Clubului Sportiv Medgidia, conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezentul act administrativ. 

Art.3 (1) Se desemnează reprezentanții Consiliului Local Medgidia în Comisia de concurs pentru 

ocuparea funcției de director al Clubului Sportiv Medgidia, dupa cum urmeaza: 

-Zisu Constantin 

            -Teodorescu Valeriu-Romeo 

-Copilu Ciprian Viorel  

(2) Se desemnează reprezentanții Consiliului Local Medgidia în Comisia de soluționare a contestațiilor 

pentru ocuparea funcției de director al Clubului Sportiv Medgidia, dupa cum urmeaza: 

- Păun Niculae  

            -Arslan Ozgün 

-Anton Marian-Valentin  

Art.4-Ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ se va face de către SRU SSM, Comisia de 

concurs si Comisia de soluționare a contestațiilor. 

           Art.5-Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de 

legalitate, Primarului Municipiului Medgidia și în vederea ducerii la îndeplinire, SRU SSM, Comisiei de 

concurs, secretariatului acesteia si comisia de soluționare a contestațiilor , 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 15 voturi ,,pentru”, 2 voturi ,,abținere”(dnii Lupu I. si Moșescu 

B.M.) și 2 voturi ,,împotrivă”(dnii Vlădescu L. si Radu S.E) 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, 1exSRU SSM, Afisat C I. Red.4 ex.  

            Medgidia 21 decembrie 2020 

              Preşedinte de şedinţă                                                         Contrasemnează pentru legalitate  

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


