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H O T Ă R Â R E 
           privind exprimarea acordului Consiliului Local pentru ca Municipiul 

Medgidia să facă parte din Consorțiul regional pentru învățământ dual 
preuniversitar și universitar „Tehno-Dobrogea” 

 
 
 
 

           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 28 februarie 2023, 
 Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre nr. 40/27.02.2023 și inițiativa exprimată în referatul de aprobare 
al primarului municipiului Medgidia nr. 6307/24.02.2023; 

- raportul de specialitate al Biroului tehnic-investiții, întocmit sub nr. 6238/27.02.2023;  
- adresa nr.1378/08.02.2023 a Universității „Ovidius” Constanța, înregistrată la Primăria 

Municipiului Medgidia sub nr.4441/09.02.2023; 
- prevederile art.27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea 

cadrului instituţional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și rezilienţă, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri 
pentru elaborarea Planului naţional de redresare și rezilienţă necesar României pentru 
accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de 
redresare și rezilienţă, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr.209/2022 pentru aprobarea pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.124/2021, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr.5732/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a 
învăţământului dual, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr.3613/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 
6.216/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru 
învăţământ dual; 

- Ghidul Solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanțat prin Planul Național 
pentru Redresare și Reziliență al României, Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor 
regionale pentru învățământ dual aprobat prin Ordinul ministrului educației 
nr.3071/2023; 



- prevederile art. 25 alin.(4), art. 62 alin. (3) şi art. 129 alin. (1) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 41 alin. (1) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2), cu modificările şi completările 
ulterioare; Avizul 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. 6452/27.02.2023, 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. d) și e), alin.(7) lit. a) și alin. (9) lit. a), 
precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 
Art. 1 – Consiliul Local își exprimă acordul pentru ca Municipiul Medgidia să facă 

parte din Consorțiul regional pentru învățământ dual preuniversitar și universitar 
„Tehno-Dobrogea”. 
 Art. 2 – Se împuternicește Primarul municipiului Medgidia să semneze în numele 
și pentru Municipiul Medgidia contractul de parteneriat pentru constituirea Consorțiul 
regional pentru învățământ dual preuniversitar și universitar „Tehno-Dobrogea”. 

Art. 3 – Se încredințează Primarul municipiului Medgidia, cu sprijinul Biroului 
tehnic-investiții, cu ducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ potrivit 
competețelor legale ce le revin. 

Art. 4 – Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului Județului 
Constanța pentru control și verificarea legalității, Primarului Municipiului Medgidia, 
Biroului tehnic-investiții și Univerității „Ovidius” Constanța, 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. Birou tehnic-investiții, 1 ex. Universitatea „Ovidius” Constanța, 1 ex. 

Compartiment Informatică.       
                                

NR. 40                                                                                  MEDGIDIA, 28 februarie 2023 
 
  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
 
 

 ……………………… 
Niculae  PĂUN 

 
 

Contrasemnează: 
SECRETAR GENERAL, 

 
 ……………………… 
Melania  SOLOMON 

 

https://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=255942349&d=2023-02-24#p-255942349
https://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=302762111&d=2023-02-24#p-302762111
https://lege5.ro/App/Document/geztsobvgi/legea-educatiei-nationale-nr-1-2011?pid=511386073&d=2023-02-24#p-511386073

