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H O T Ă R Â R E 
pentru modificarea H.C.L. nr. 203/27.10.2022 privind aprobarea depunerii și 

implementării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în 
Municipiul 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 
15 decembrie 2022, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 259/13.12.2022 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare al 
primarului municipiului Medgidia nr. 37357/13.12.2022; 

- raportul de specialitate al Biroului proiecte, întocmit sub nr. 37281/13.12.2022;  
- Ordinul Ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2366/2022 pentru aprobarea Ghidului 

specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente 
Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte 
PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiţia I1.B. "Construirea de insule ecologice 
digitalizate", investiţia I1. "Dezvoltarea, modernizarea şi completarea sistemelor de 
management integrat al deşeurilor municipale la nivel de judeţ sau la nivel de 
oraşe/comune", componenta 3. Managementul deşeurilor; 

- H.C.L. nr. 203/27.10.2022 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului 
„Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul Medgidia, județul Constanța” ; 

- nota de solicitare clarificări nr. DGPNRR/51936/07.12.2022 din partea Direcției Generale 
Planul Național de Redresare și Reziliență privind cererea de finanțare nr. 
C3/IB0122000148/02.11.2022 aferentă proiectului „Construirea de insule ecologice 
digitalizate în Municipiul Medgidia, județul Constanța”, înregistrată la Primăria Municipiului 
Medgidia sub nr. 37168/12.12.2022; 

- prevederile art. 44 alin. (1)  din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; 

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 (r2) privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative; 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. 37382/13.12.2022, 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 art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit.b) și d), coroborate cu cele ale alin.(4) lit. 
g) și alin. (7) lit. i) și n), 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. I – Se aprobă modificarea art. 2 al H.C.L. nr. 203/27.10.2022 privind aprobarea 
depunerii și implementării proiectului „Construirea de insule ecologice digitalizate în 
Municipiul Medgidia, județul Constanța”, după cum urmează: „Art. 2 – Se aprobă valoarea 
maximă eligibilă a proiectului , calculată în conformitate cu precizările din ghidul specific, 
în cuantum de 743.000,00 euro (fără TVA),  respectiv 3.655.188,50 lei fără TVA. Valoarea 
TVA aferentă cheltuielilor eligibile, în cuantum de 141.170,00 euro, respectiv 694.485,82 
lei va fi suportată de la bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau 
investiții pentru Componenta C3 – Managementul Deșeurilor  – Ministerul Mediului, Apelor 
și Pădurilor, în conformitate cu legislația în vigoare”. 

Art. II – Se aprobă modificarea art. 3 alin. (1) al H.C.L. nr. 203/27.10.2022 privind 
aprobarea depunerii și implementării proiectului „Construirea de insule ecologice 
digitalizate în Municipiul Medgidia, județul Constanța”, după cum urmează: „Art. 3 – Se 
aprobă finanțarea din bugetul local al Municipiului Medgidia a cheltuielilor neeligibile în 
cuantum de 227.759,00 lei fără TVA, respectiv 271.033,21 lei cu TVA care asigură 
implementarea proiectului Construirea de insule ecologice digitalizate în Municipiul 
Medgidia, județul Constanța, astfel cum acestea vor rezulta din documentațiile tehnico – 
economice/contractul de lucrări, dacă este cazul.” 

Art. III – Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 203/27.10.2022 rămân neschimbate.  
Art. IV – Se încredințează Primarul Municipiului Medgidia, cu sprijinul Biroului 

Proiecte și al Direcției economice, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 Art. V - Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului 
Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, 
Serviciului proiecte și Direcției economice, 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 19 voturi pentru din totalul de 19 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. Serviciul proiecte; 1 ex. Direcția economică; 1 ex. Compartiment informatică.         
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PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

 
 

 ……………………… 
Constantin  ZISU 

 

Contrasemnează: 

SECRETAR GENERAL, 

 ……………………… 

Melania  SOLOMON 

 


