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H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea siglei Clubului Sportiv „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. 182/14.10.2021 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 27740/14.10.2021; 

- raportul de specialitate al Serviciului Relații Publice, Învățământ, Sport, 
înregistrat sub nr. 27611/14.10.2021;     

- H.C.L. nr. 60/2017 privind aprobarea înființării Clubului Sportiv 
„MEDGIDIA”; 

- Certificatul de identitate sportivă nr. 110/03.04.2017 pentru ramurile 
sportive aprobate prin H.C.L. nr. 60 și 61/2017; 

- prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului 
Sportiv Medgidia; 

- prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de 
punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 
69/2000; 

- 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) 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. 27867/15.10.2021, 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. d), coroborate cu cele 
ale alin. (7) lit. f) 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 sigla Clubului Sportiv „MEDGIDIA”, conform Anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2 – Prezenta hotărâre modifică și completează H.C.L. nr. 60/2017.  

 
Art. 3 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului 

Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Medgidia, Serviciului Relații Publice, Învățământ, Sport și Clubului Sportiv 
„MEDGIDIA”, 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 17 voturi din totalul de 17 consilieri 

prezenţi la ședință și 19 consilieri în funcție. 

           Red. în 7 ex. Dif: 1 ex. Instituția Prefectului – Județul Constanța; 1 ex. dosar ședință; 1 ex. 
dosar hotărâri, 1 ex. primar, 1 ex. Serviciu Relații Publice, Învățământ, Sport, 1 ex. Club Sportiv 

„MEDGIDIA”, 1 ex. Compartiment Informatică. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Sorina  EFTIMI 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


