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H O T Ă R Â R E  

privind modificarea și completarea Statutului municipiului 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 26 
mai 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 128/17.05.2022 și inițiativa exprimată în referatul de 
aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 16353/16.05.2022; 

- raportul de specialitate al Serviciului Relații publice, învățământ, sport, înregistrat 
sub nr. 16139/13.05.2022; 

- H.C.L. nr. 180/23.12.2009, H.C.L. nr. 52/23.03.2017. H.C.L. nr. 114/29.07.2021; 
- prevederile Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 

statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local; 

- prevederile art. 41 din Legea nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative(r2); Avizul Comisiei pentru probleme de 
dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și 
privat al municipiului, servicii, comerț și agricultură(Comisia A), cel al Comisiei 
pentru probleme de administrație publică locală, juridică și de disciplină, 
respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor(Comisia C) și 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. 16510/17.05.2022, 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 prevederilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. a), coroborate cu cele ale alin. (3) 
lit. a), precum și celor 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 modificarea și completarea art. 8 alin. (6) din Statutul 
municipiului Medgidia, după cum urmează: 

„Art. 8 – (6) Susținerea elevilor din unitățile de învățământ din municipiul Medgidia 
se va realiza în limita bugetului aprobat, astfel: 

a) elevii din unitățile de învățământ din municipiul Medgidia, care obțin nota 10 la 
examenul de capacitate, vor vi premiați cu suma de aproximativ 2500 lei, ce 
reprezintă contravaloarea a 500 de euro, o diplomă de merit și un buchet de 
flori. Festivitatea de premiere se va realiza la sediul primăriei, cu sprijinul 
Serviciului de Relații Publice, Învățământ, Sport; 

b) elevii din unitățile de învățământ din municipiul Medgidia, care obțin nota 10 la 
examenul de bacalaureat, vor fi premiați cu suma de aproximativ 5000 lei, ce 
reprezintă contravaloarea a 1000 de euro, o diplomă de merit și un buchet de 



flori. Festivitatea de premiere se va realiza la sediul primăriei, cu sprijinul 
Serviciului de Relații Publice, Învățământ, Sport; 

c) elevii școlilor gimnaziale din municipiul Medgidia vor fi susținuți financiar cu suma 
de 150 lei/elev, pentru participarea la manifestările organizate cu prilejul 
absolvirii clasei a VIII-a; 

d) elevii liceelor din municipiul Medgidia vor fi susținuți financiar cu suma de 370 
lei/elev, pentru participarea la manifestările organizate cu prilejul absolvirii clasei 
a XII-a; 

e) începând cu anul școlar 2017-2018, liceele din municipiul Medgidia vor fi 
susținute financiar pentru organizarea evenimentului Balul Bobocilor, în limita 
bugetului aprobat, cu suma de 5000 lei/liceu; 

f) fondurile vor fi alocate cu condiția ca locația organizării evenimentelor prevăzute 
la lit. c), d) și e) să se afle pe raza unității administrativ-teritoriale a municipiului 
Medgidia, iar modalitatea de acordare va fi următoarea: 
1. secretariatul unității de învățământ va centraliza listele cu elevii participanți la 

eveniment, primite din partea fiecărui colectiv, sub formă de tabel cu 
semnătura elevului participant, părintelui/tutorelui, respectiv a dirigintelui; 

2. secretariatul unității de învățământ va transmite lista prevăzută la punctul 1 
operatorului economic care va organiza evenimentul, pentru a lua la 
cunoștință numărul de participanți și a o contrasemna; 

3.  secretariatul unității de învățământ va înainta lista prevăzută la punctul 2 
autorității administrației publice locale, împreună cu solicitarea de alocare 
a fondurilor necesare din bugetul local.” 

Art. 2 – Celelalte prevederi rămân neschimbate. 
Art. 3 – Se încredințează Primarul municipiului Medgidia, cu sprijinul Serviciului 

Relații Publice, Învățământ, Sport și Direcției economice, în vederea ducerii la îndeplinire a 
prezentei hotărâri, cu respectarea actelor normative în materie. 

Art. 4 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului 
Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Serviciului 
Relații Publice, Învățământ, Sport, Serviciului Organizare Evenimente Culturale 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 18 voturi pentru din totalul de 18 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. S.R.P.Î.S., 1 ex. Direcția economică, 1 ex. Compartiment 
Informatică. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Samir  MENAN 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 


