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H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea și implementarea proiectului „Consolidarea capacității 

analitice a Municipiului Medgidia prin creșterea transparenței, eticii și integrității 
referitoare la prevenirea corupției”, precum și asigurarea surselor de finanțare 

 
 
 
 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 15 noiembrie 2021, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 207/11.11.2021 și inițiativa exprimată în referatul de 
aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 30919/11.11.2021; 

- raportul de specialitate al Biroului Proiecte, înregistrat sub nr. 30907/10.11.2021; 
- H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 

operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul 
social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completări 
ulterioare; 

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completări ulterioare; 

- H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- contractul de finanțare nr. 603/09.11.2021, înregistrat la sediul UAT Medgidia  
sub nr. 316/10.11.2021, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) și Municipiul Medgidia în 
calitate de Beneficiar; 

- obiectul contractului de finanțare nr. 603/09.11.2021, respectiv acordarea 
finanțării nerambursabile de către AM  POCA, pentru implementarea proiectului 
cu titlul „Consolidarea capacității analitice a Municipiului Medgidia prin creșterea 
transparenței, eticii și integrității referitoare la  prevenirea corupției”, cod SIPOCA 
1122/cod MySMIS2014+ 152221; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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 dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului, servicii, 
comerț și agricultură(Comisia A); 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31009/11.11.2021, 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 (14), 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 proiectul „Consolidarea capacității analitice a Municipiului 
Medgidia prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la 
prevenirea corupției”. 

Art. 2 – Se aprobă resursele financiare, respectiv sumele necesare implementării 
proiectului „Consolidarea capacității analitice a Municipiului Medgidia prin 
creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea corupției”, 
după cum urmează:  
 Valoarea totală, inclusiv TVA: 410.315,90 lei, din care:  

- valoarea eligibilă nerambursabilă: 402.109,58 lei 
- valoarea totală ne-eligibilă:   0 lei  
- co - finanţarea beneficiarului:    8.206,32 lei.  

Art. 3 – Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum total de 8.206,32 

lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea în procent de 2% din valoarea cheltuielilor 

eligibile ale proiectului „Consolidarea capacității analitice a Municipiului Medgidia 

prin creșterea transparenței, eticii și integrității referitoare la prevenirea 

corupției”. 
Art. 4 – Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia, cu sprijinul Biroului 

Proiecte și Direcției Economice, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
Art. 5 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului 

Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Biroului 
Proiecte 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 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 7 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. Direcția economică, 1 ex. Compartiment 

Informatică. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Dumitru BRÂNZĂ 

 
 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


