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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat 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 28 octombrie 2021, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 181/14.10.2021 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 27484/13.10.2021; 

- raportul de specialitate al D.G.D.P.P., înregistrat sub nr. 
12053/11.10.2021;     

- nota de informare a Serviciului Relații Publice, înregistrată sub nr. 
59518/28.10.2021 privind procedura de consultare și informare publică, 
inițiată în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003;  

- H.C.L. nr. 116/2008 privind aprobarea înființării, organizării și funcționării 
Serviciului Public „Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat 
Medgidia”; 

- H.C.L. nr. 162/2013 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat al 
municipiului Medgidia, județul Constanța; 

- H.C.L. nr. 46/31.03.2021 privind aprobarea Structurii organizatorice și a 
Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului 
Medgidia, județul Constanța; 

- prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, 
aprobată prin Legea nr. 3/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția 
României;        

- preverile art. 3 și 4 Partea I din Carta Europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Legea nr. 
199/1997; 

- prevederile art. 75 alin. (1) lit. b) și ale art. 105 alin. (1) din Codul 
administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare; 



- 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 administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, respectarea drepturilor și libertăților 
cetățenilor(Comisia C); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 27860/15.10.2021, 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 alin. (2) lit. a), coroborate cu cele 
ale alin. (3) lit. c) 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 Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției 

de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2 – Începând cu data adoptării prezentei, H.C.L. nr. 162/2013 privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Gestionare a 
Domeniului Public și Privat al municipiului Medgidia, județul Constanța își încetează 
aplicabilitatea.  

Art. 3 - Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat Medgidia va duce 
la îndeplinire prezenta hotărâre. 

Art. 4 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului 
Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Medgidia și D.G.D.P.P., în vederea aducerii la cunoștiința salariaților și 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 15 voturi pentru şi 2 abţineri(doamna 
consilier local Vlădescu Luminița și domnul consilier local Radu Sorin – Elvis) din totalul de 17 
consilieri prezenţi la ședință și 19 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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