
          R O M Â N I A                                             
 JUDEŢUL  CONSTANŢA                                            
MUNICIPIUL MEDGIDIA                                                              
     CONSILIUL  LOCAL 
 

 
 
 

H O T Ă R Â R E  
pentru aprobarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico 

– edilitare care se execută pe domeniul public/privat  
al municipiului Medgidia 

 
 
  
 Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, 
strada Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit  legal în ședință ordinară 
convocată în data de 25 februarie 2021,  
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 23/08.02.2021 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 3731/08.02.2021; 

- raportul de specialitate al D.G.D.P.P., înregistrat sub nr. 1013/26.01.2021; 
- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 10/1995 privond calitatea în construcții, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil; 
- H.C.L. nr. 153/18.11.2014 privind actualizarea altor taxe locale decât cele 

stabilite de Codul fiscal, pentru anul 2015; 
- prevederile Ordinului comun al Ministerului de Interne și Ministerului 

Transporturilor nr. 1112/412000, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 93/2016 pentru modificarea art. 33 alin. (2) din 

O.U.G. nr. 195/2002 privind siguranța circulației pe infrastructură rutieră; 
- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și 



completările ulterioare; Avizul Comisiei pentru probleme de dezvoltare 
economico – socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A) și cel al 
Comisiei pentru probleme de amenajarea teritoriului și urbanism, lucrări 
publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice, 
arhitectură și urbanism(Comisia B); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4300/11.02.2021, al 
compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. c) și d), alin. (7) lit. m), ale 
art. 136 alin. (1), alin. (3) lit. b), alin. (6), alin. (8) și alin. (10), ale art. 139 alin. (1), 
precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
                                            

H  O  T  Ă  R  Ă  Ș  T  E : 
 

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul privind normele pentru lucrările tehnico – 
edilitare care se execută pe domeniul public/privat al municipiului Medgidia.  

 
Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul municipiului Medgidia și D.G.D.P.P. 
 
Art. 3 – Prezentul act administrativ și materialele care au stat la baza 

adoptării, se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și 
verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia și D.G.D.P.P., în vederea 
ducerii la îndeplinire, 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 16 voturi pentru, --- voturi împotrivă şi --- 
abţineri, din totalul de 16 consilieri prezenţi la ședință și 17 consilieri în funcție. 

 
           Red. în 6 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 

dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. D.G.D.P.P., 1 ex. Compartiment Informatică. 
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