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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
al Clubului Sportiv „MEDGIDIA”, pentru anul 2022 

 
 
 
 
 
 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 7 februarie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 24/02.02.2022 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 3604/02.02.2022; 

- raportul de specialitate al Direcției economice, înregistrat sub nr. 
3492/02.02.2022; 

- adresa nr. 158/02.02.2022, înregistrată sub nr. 3602/02.02.2022, a 
Clubului Sportiv „MEDGIDIA”, privind aprobarea bugetului de venituri și 
cheltuieli pentru anul 2022; 

- nota de fundamentare a Clubului Sportiv „MEDGIDIA”, înregistrată sub nr. 
157/02.02.2022; 

- Hotărârea Consiliului director al Clubului Sportiv „MEDGIDIA”, înregistrată 
sub nr. 154/01.02.2022; 

- H.C.L. nr. 21/07.02.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și 
cheltuieli al Municipiului Medgidia, pentru anul 2022; 

- H.C.L. nr. 60/23.03.2017 privind înființarea Clubului Sportiv „MEDGIDIA”; 
- prevederile art. 12 alin. (1) și (2) lit. b), art. 31 lit. j) și p), art. 32, art. 41 

– 45 din Regulamentul de organizare și funcționare al Clubului Sportiv 
„MEDGIDIA”; 

- prevederile art. 19 alin. (2), art. 20, art. 22 alin. (1), art. 25 și art. 26 din 
Legea nr. 273/2006 a finanțelor 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. 3670/03.02.2022, al 
compartimentului relații publice și presă, referitor la îndeplinirea cerințelor 
Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică; 

- prevederile art. 138 alin. (4) și (5) din Constituția României;  
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), 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 bugetul de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv 
„MEDGIDIA”, pentru anul 2022, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3, ce fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2 – (1) Se încredințează Clubul Sportiv „MEDGIDIA”, prin ordonatorul 

terțiar de credite, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri, căruia îi 
revine întreaga responsabilitate în ceea ce privește corectitudinea datelor și 
respectarea legislației financiare în vigoare.  

(2) Legalitatea, responsabilitatea fundamentării și corectitudinea întocmirii 
documentației în susținerea hotărârii revin persoanelor semnatare, în calitate de 
specialiști ce au întocmit și susținut proiectul de hotărâre. 
 

Art. 3 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului 
Județului Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului 
Medgidia, Direcției economice 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 14 voturi pentru şi 3 abţineri(doamna 
consilier local Vlădescu Luminița și domnii consilieri locali Radu Sorin-Elvis și Sali Sabri) 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. Clubul Sportiv „MEDGIDIA”, 1 ex. Direcția economică, 1 ex. 

Compartiment Informatică. 
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