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PROCES – VERBAL 

Încheiat azi 07.05.2018 

                                 În şedinţa extraordinară a Consiliului Local Mediaş 

Şedinţa începe la ora 16.00 

 

Dl Simescu  

- Bună ziua. 

    - Să ne ridicăm în picioare pentru intonarea imnului de stat al României. 

    - O rog pe d-na Secretar Petruțiu Marina-Simona să facă precizările organizatorice. 

Dna secretar  

 - Bună ziua 

 - Bine ați venit la ședința Consiliului Local. 

 - Constat că şedinţa  extraordinară de astăzi, 07 Mai 2018, este statutară, fiind prezenţi un 

număr de 19 consilieri din numărul total de 21.   

 - Lipsește dna. Suciu şi domnul Butureanu. 

 - Şedinţa de astăzi,  07 mai 2018, a  fost convocată de către Primarul Municipiului 

Mediaş, prin intermediul Secretarului, prin  convocatorul nr.6704/ 03.05.2018 şi anunţată prin 

mijloacele de publicitate mass-media şi prin afişare. Am invitat să participe la şedinţa noastră 

Consiliul Judeţean şi Instituţia Prefectului.  

 - Faţă de convocatorul primit la data de 03.05.2018 , s-au mai adăugat pe Ordinea de zi 2 

puncte și anume : 
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 333/2017 pentru asigurarea 

finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiţii ”Echipare tehnico-
edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaş” 

4.Proiect de hotărâre privind propunerea unui candidat în calitate de administrator 

provizoriu în Consiliul de Administrație la SC Piața Prim Com SA” 

 

-Fac precizarea că pe Ordinea de zi sunt 4 puncte, ședința va fi condusă de domnul 

Simescu Nicolae-Bogdan. 

-Dau cuvântul domnului consilier Local.  

-Multumesc 

Dl Simescu  

- Mulțumesc, doamna secretar. 

- Așa cum a precizat  dna secretar, pe Ordinea de Zi avem 4 puncte. 

- Supun la vot Ordinea de zi. 

 - Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 - Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

      Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de zi. 
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 1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentațiilor de dezlipire a unor 

imobile, reprezentând străzi, situate în municipiul Mediaș. 

 

 - Observații, dacă sunt la acest punct? 

 - Dacă nu sunt observații, o rog pe doamna Secretar să dea citire proiectului de hotărâre. 

Dna.Secretar  

 -Da citire proiectului de hotărâre. 

Dl.Simescu  

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 

          - Hotărârea este adoptată în unanimitate. 

Domnul consilier local Csifo Levente părăsește sala de ședință. 

 2.  . Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Statului de funcții pentru 

Direcția Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș. 

 

Dl.Simescu 

 - Observații, dacă sunt la acest punct? 

 - Dacă nu sunt observații, o rog pe doamna Secretar să dea citire proiectului de hotărâre. 

Dna.Secretar  

          -Dă citire proiectului de hotărâre 

 

Dna.Moraraș 

-Mulțumesc domnule președinte. 

-Referitor la acest punct am studiat materialele care au fost anexate și noi avem o 

solicitare, am dori șă se formuleze o acțiune șă se identifice persoanele care se fac culpabile de 

emiterea deciziei de concediere a doamnei Bacea pe cale de consecință, să se formuleze o 

acțiune la instanța competentă, acțiune regres prin care aceste persoane care se fac vinovate șă 

plătescă, pentru că nu mi se pare normal și nici echitabil să fie suportați acești bani, să fie 

suportați din taxele și impozitele contribuabililor medieșeni din bani publici. 

-În cel mai scurt timp solicităm să fie formulată această acțiune. 

-Mulțumesc  

 

Dl.Simescu. 

-Da, vă mulțumim. 

          -Mai sunt și alte observatii ? 

Dna Secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl.Simescu 

 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 

          - Hotărârea este adoptată în unanimitate. 

 

  3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 333/2017 pentru asigurarea 

finanţării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a obiectivului de investiţii ”Echipare tehnico-

edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaş” 

 

Dl.Simescu 

 - Observații, dacă sunt la acest punct ? 

 - Dacă nu sunt observații, o rog pe doamna Secretar să dea citire proiectului de hotărâre. 

 

Dna Secretar   

- Dă citire hotărârii. 
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Dl.Simescu 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 

          - Hotărârea este adoptată în unanimitate. 

 4. Proiect de hotărâre privind propunerea unui candidat în calitate de administrator 

provizoriu în Consiliul de Administrație la SC Piața Prim Com SA” 

 

Dl.Simescu 

 Propuneri 

Dl.Oltean  

-Vreau să se menționeze că nu voi participa la vot. 

-Vă mulțumesc. 

Dl.Simescu 

-Propuneri ? 

Dl.Rusanda Alec  

-Grupul consilierilor PNL îl propune pe Dl.Istrate Teodor. 

Dna.Stan  
-Grupul consilierilor PSD îl propune pe Dl.Sântea Silviu. 

 

Pentru cele doua nominalizări, domnul Sântea Silviu și domnul Istrate Teodor, se trece la 

procedura votului secret. 

Dl.Simescu 

-Rog comisia de validare să se retragă, pentru validare. 

-Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor. 

-Rog comisia de validare să dea citire  Procesului-verbal. 

Dl.Totan       

-Dă citire procesului de validare al comisiei de validare. 

În urma votului secret domnul Istrate Teodor a fost numit administrator provizoriu în 

Consiliul de Administrație la SC Piața Prim Com SA. 

Dl.Simescu  

 - Observații, dacă sunt la acest punct ? 

 - Dacă nu sunt, o rog pe doamna Secretar să dea citire proiectului de hotărâre. 

Dna Secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl.Simescu  

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? 

          - Hotărârea este adoptată. ( Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru , 5 

voturi împotrivă. (Dl.Macaveiu Mihai, Dna. Moraraș Dana, Dna.Stan Maria, Dl.Veza Liviu și 

dl.Bordi Lucian ) .1 consilier local nu participă la  vot (Dl.Oltean Alexandru ). 

        -Dacă nu mai sunt intervenții, declar sedința închisă. 

           -Vă mulțumesc! 

  

                Şedinţa s-a încheiat la ora 16:30.
 

 

 Preşedinte de şedinţă,             Secretar,                                                  

Simescu Nicolae-Bogdan            Petruțiu Marina-Simona 

 

 

 

 

Întocmit :  Pepene Maria-Cristina    


