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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia,  
județul Constanța 

 
 
 
 
 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 27 octombrie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 206/13.10.2022 și inițiativa exprimată în referatul 
de aprobare al primarului municipiului Medgidia nr. 30969/12.10.2022; 

- raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Sănătate și 
Securitate în Muncă, înregistrat sub nr.31170/14.10.2022; 

- prevederile art.369 lit. b), art.391, art.392, art.393, art. 405, art. 407, art. 
408, art.409 alin. (1), alin.(2) și alin.(3), art.518 și art. 539 din Codul 
administrativ, aprobat prin O.U.G. nr.57/2019, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- preverile art. 3, art. 4 și art. 6 Partea I  din Carta Europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată de Legea 
nr. 199/1997; 

- prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 
măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa Instituției Prefectului – Județul Constanța nr.12490/07.04.2022, 
referitoare la numărul maxim de posturi pentru unitatea administrativ – 
teritorială; 

- prevederile Legii–cadru nr.53/2003–Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.44 alin.(1) din Legea 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 administrație 
publică locală, juridică și de disciplină, respectarea drepturilor și libertăților 
cetățenilor (Comisia C); 



- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 31579/18.10.2022, 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 (2) lit.a), coroborate cu cele ale 
alin.(3) lit.c), precum și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
                                            

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcții ale 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Medgidia, conform Anexelor nr.1 
și nr.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – La data adoptării prezentei, își încetează aplicabilitatea orice hotărâri 
contrare. 

Art. 3 – Prezentul act administrativ și materialele care au stat la baza 
adoptării, se comunică Instituției Prefectului Județului Constanța pentru control și 
verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, Serviciului Resurse Umane, 
Sănătate și Securitate în Muncă și D.G.D.P.P., în vederea ducerii la îndeplinire, 
precum și compartimentului informatică pentru a fi adus la cunoștință publică prin 
publicarea în Monitorul Oficial Local. 
 
 
           Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru și 2 abțineri (domnii 
consilieri locali Moșescu Bogdan-Marian și Lupu Ionuț) din totalul de 15 consilieri prezenţi la ședință și 

18 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.U.S.S.M., 1 ex. D.G.D.P.P., 1 ex. Compartiment informatică. 
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Constantin  ZISU 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 

 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 
 
 
 


