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

 

H O T Ă R Â R E  
           privind reactualizarea devizului și asigurarea cofinanțării de la bugetul 
local pentru realizarea obiectivului de investiție „Reabilitarea, modernizarea 

și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul Medgidia,  
județul Constanța”  

 
 
 

Consiliul Local al municipiului Medgidia, cu sediul în municipiul Medgidia, strada 
Decebal, nr. 35, judeţul Constanţa, întrunit legal în ședință extraordinară convocată în 
data de 14 iunie 2021, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 90/10.06.2021 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare 
al primarului municipiului Medgidia nr. 15693/10.06.2021; 

- raportul de specialitate comun al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului, respectiv Birou proiecte, Direcția economică și Compartiment 
tehnic – investiții, întocmit sub nr. 15686/10.06.2021, ce își asumă răspunderea 
fundamentării din punct de vedere tehnic și al legalității în calitate de specialiști ce au 
întocmit raportul;  

- H.CL. nr. 41/09.03.2017 privind aprobarea necesității și oportunității realizării investiției, 
a indicatorilor tehnico-economici ai acesteia, precum și asigurarea surselor de finanțare 
de la bugetul local pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea 
Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, județul Constanța”; 

- H.C.L. nr. 180/22.11.2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza 
DALI, actualizarea indicatorilor tehnico-economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul 
local pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului 
Național Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, județul Constanța”; 

- H.C.L. nr. 31/29.03.2018 privind aprobarea actualizării devizului, a indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul 
Medgidia, județul Constanța”; 

- Contractul de finanțare nr. 2979/12.04.2018; 
- H.C.L. nr. 17/21.02.2019 privind aprobarea actualizării devizului, a indicatorilor tehnico-

economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul 
Medgidia, județul Constanța”, ca urmare a încheierii contractelor de achiziție publică; 

- H.C.L. nr. 65/27.06.2019 privind reactualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-
economici și asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul „Reabilitarea, 
modernizarea și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, 
județul Constanța” – faza PT; 



- Actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 2979/12.04.2018, nr. MLPDA 
4411/25.11.2020, înregistrat la sediul UAT Medgidia sub nr. 31665/16.12.2020, prin 
care se prelungește durata contractului de finanțare până la 31.12.2022, termen în care 
se va realiza finalizarea obiectivului de investiții, inclusiv punerea în funcțiune a 
acestuia; 

- Adresa nr. 140872/20.10.2020 din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației, înregistrată la Primăria Municipiului Medgidia sub nr. 26694/22.10.2020, 
prin care se comunică faptul că „valoarea alocată prin contractul de finanțare nu se 
poate majora, iar dacă sunt necesare sume suplimentare, acestea vor fi asigurate din 
bugetul local al UAT Municipiul Medgidia, astfel încât să fie asigurată finalizarea și 
funcționalitatea obiectivului de investiții”; 

- Notele justificative nr. 15681 și 15682/10.06.2021 elaborate de către proiectant, cu 
privire la necesitatea actualizării listelor de cantități aferente lucrărilor suplimentare 
pentru obiectivul de investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național 
Kemal Ataturk din municipiul Medgidia, județul Constanța”, corp A și corp B; 

- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, republicat; 

- prevederile Ordinului nr. 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi 
administraţiei publice, nr. 1.851/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 (r2) privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative; 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 învățământ, sănătate și 
familie, muncă și protecție socială, activități social – culturale și culte(Comisia D); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15772/11.06.2021, al compartimentului relații 
publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 
     În temeiul art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și d), alin.(4) lit. d) și alin. (7) lit. a), 

ale art. 139 alin. (1)  și alin. (3) lit. a) coroborate cu cele ale art. 5 lit. cc), precum și ale 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

Art. 1 – Se aprobă reactualizarea devizului aferent obiectivului de investiție 
„Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din municipiul 
Medgidia, județul Constanța”, după cum urmează: 

Valoarea totală a investiției cu TVA: 9.685.566,44 lei; 
Din care C+M:                                     8.212.422,40 lei, inclusiv TVA. 

 



Art. 2 – Se aprobă asigurarea surselor de finanțare de la bugetul local privind 
cheltuielile care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de 
investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Colegiului Național Kemal Ataturk din 
municipiul Medgidia, județul Constanța”, respectiv a cofinanțării de la bugetul local al  
Municipiului Medgidia, în valoare de 2.717.197,16 lei, inclusiv TVA, din valoarea totală 
de 9.685.566,44 lei, inclusiv TVA. 
 

Art. 3 – Prezenta hotărâre modifică și completează H.C.L. nr. 65/27.06.2019. 
 

Art. 4 – Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia cu sprijinul Biroului 
proiecte, Direcției economice și Compartimentului tehnic – investiții, cu ducerea la 
îndeplinire a prezentului act administrativ potrivit competețelor legale ce le revin. 
 

Art. 5 – 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, Biroului proiecte, Compartimentului tehnic – 
investiții și Direcției economice, 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 13 voturi pentru şi 3 abţineri(doamna consilier 

local Vlădescu Luminița și domnii consilieri locali Radu Sorin – Elvis și Sali Sabri) din totalul de 16 

consilieri prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

           Red. în 8 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. dosar 

hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Birou proiecte, 1 ex. Compartiment tehnic-investiții, 1 ex. Direcția economică, 

1 ex. Compartiment Informatică. 

NR. 88                                                                                         MEDGIDIA, 14 iunie 2021 

 

  
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 
 

 ……………………… 
Niculae  PĂUN 

Contrasemnează: 

SECRETAR GENERAL, 

 

 ……………………… 

Melania  SOLOMON 

 
 


