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PROCES – VERBAL 

                                                          Încheiat azi 23.04.2018 

                        În şedinţa ordinară a Consiliului Local Mediaş 

Şedinţa începe la ora 16.00 

 

Dl.Orosz  

- Bună ziua, bine ați venit! 

 - 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  ordinară de astăzi, 23 aprilie 2018, este statutară, fiind prezenţi un 

număr de 18 consilieri din totalul de 21.   

 - Lipsește dl.Sasu, Dl. Buzean și domnul Brateanu. 

 - Şedinţa de astăzi,  23 aprilie 2018, a  fost convocată de către Primarul municipiului 

Mediaş, prin intermediul Secretarului, prin  convocatorul nr. 5798/ 16.04.2018 şi anunţată prin 

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

Consiliul Judeţean şi Instituţia Prefectului.  

 -Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 18 aprilie 2018,  fiind avizate 

proiectele de  hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

 - Faţă de convocatorul primit la data de 16.04.2018 ,  s-au mai adăugat pe Ordinea de zi 2 

puncte și 2 informări, și anume:  

 40. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Bordi 

Lucian şi depunerea jurământului. 

 41.Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al municipiului Mediaș, însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 – ”privind 

însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”. 

- Adresa nr. 506/16.04.2018 privind răspunsul Direcției Municipale pentru de 

Cultură, Sport, Turism și Tineret la adresa nr.4861/27.03.2018 a Centrului Cultural 

Educațional Hermann Oberth-Mediaș-2018.  

- Adresa nr. 4.897/16.04.2018 privind răspunsul Direcției de Asistență Socială la 

petiția nr.4.897/27.03.2018 a domnului Osvath Dănuț-Traian. 

 - Fac precizarea că pe Ordinea de Zi sunt 41 puncte și 9 informări. 

 - Potrivit regulamentului supun la vot procesul-verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului 

Local din data de 15.03.2018,  procesul verbal al ședinței extraordinare consiliului local din 

03.04.2018 

 - Dacă sunt observaţii cu privire la acest procese-verbale? 

Constat că nu. 

 - Supun la vot procesele-verbale. 

 - Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

 - Procesele-verbale a fost aprobat  în unanimitate. 

 - Şedinţa va fi condusă de către dl consilier local Orosz Csaba. 

 - Dau cuvântul dlui consilier local.  

 - Mulțumesc. 

Dl Orosz 

 - Mulțumesc, dna secretar. 

 - Așa cum a precizat doamna Secretar, pe Ordinea de Zi avem  41 puncte și 9 informări. 

Supun la vot Ordinea de Zi. 

Spune-ți vă rog. 

Suciu Anca  

Cu rugamintea dumneavoastră, a domnului Primar cu rugămintea noastră adresată 

domnului primar, și a dumneavoastră, sunt un pic obosită, avem rugămintea ca punctul 40 de pe 

ordinea de zi să treacă după punctul 3, adică să devina punctul 4 pe ordinea de zi.  

-Mulţumesc ! 
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Dl.Orosz  

Deci rugămintea grupului PSD e ca punctul numărul 40, să fie sau solicitarea să fie 

punctul numărul 4 pe ordinea de zi.  

Supun la vot dacă sunteti de acord ca punctul numarul 40 să fie punctul numarul 4 pe 

ordinea de zi. 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

-Da multumesc ! 

-Da se modifică Ordinea de Zi deci punctul numărul 40 trece pe locul 4. 

-Supun la vot Ordinea de Zi. 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

-Constat că Ordinea de Zi a fost aprobată în unanimitate. 

 -Înainte de a intra în dezbateri dacă sunt colegi care doresc să se înscrie pentru a lua 

cuvantul la puncte diverse vă amintesc în conformitate cu prevederile regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local timpul afectat  fiecărui vorbitor privind dezbaterile 

asupra unui proiect de hotărâre sau problemă înscrisă pe Ordinea de zi este de 3 minute. 

-De asemenea dezbaterea unui proiect de hotărâre sau sau problemă înscrisă pe ordinea 

de zi  un consilier poate lua cuvântul doar o dată și se va referi strict la problema care formează 

obiectul dezbaterii. 

 -Se înscrie cineva din rândul colegilor ? 

 -Doamna Moraraș.  

-Altcineva ? 

-Dacă nu, dacă dintre cei prezenți în sală doresc să ia cuvantul la puncte diverse și în 

acest caz timpul afectat este de 3 minute cu dreptul la o singură intervenție. 

-Se înscrie cineva? Domnul Crăciun. 

-Ok, dacă altcineva nu e, vom trece la dezbaterea  punctelor de pe Ordinea de Zi.  

1. Proiect de hotărâre privind declararea vacantă a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei 

domnului Buzean Ionuț-Arghir. 

Dl Orosz 
-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  

  Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. 

       Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl  Orosz 

 -  Observaţii la acest punct? 

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

Dna secretar 

 - Dă citire hotărârii. 

Dl Orosz 

 - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

2. Proiect de hotărâre privind declararea vacantă a unui loc de consilier local ca urmare a demisiei 

domnului Sasu Oliver-Silviu. 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

           Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.   

 Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Orosz 

- Observații  sunt la acest punct ? 

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

Dna secretar  
- Dă citire hotărârii. 

-La şedinţă soseşte şi domnul consilier local Brateanu Iulian. 
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Dl Orosz 

 - Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

  

3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Tulinschi Alexandru 

Simion şi depunerea jurământului. 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. 

      Raport comisia  nr. 3 - aviz favorabil.  
 

 -Luăm o pauză pentru întrunirea comisiei de validare. 

 -Rog membri comisiei să vină afară. 

Dl.Orosz 

 Dl.Totan vă rog să dați citire procesului verbal al comisiei de validare. 

Dl.Totan  

 -Dă citire procesului verbal de validare. 

Dl Orosz 

 -Mulțumesc  

 - Observaţii 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. 

Dl Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

           - Hotărârea a fost  adoptată în unanimitate. 

Dl.Orosz 

-Îl rog pe domnul Tulinschi să depună juramântul. 

-Domnul Tulinschi depune jurământul.  

              Dl.Orosz  

Da mulțumim! 

Felicitări, domnul  consilier vă rog să luați loc în rândul consilierilor PNL. 

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier al domnului Bordi Lucian şi 

depunerea jurământului. 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil. 

Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. 

Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 

Întrucât comisia de validare a validat și mandatul domnului Bordi, rog pe domnul Totan 

să dea citire procesului verbal. 

Dl.Totan  

-Dl.Totan dă citire procesului verbal. 

 

Dl Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 



4 
 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

           - Hotărârea a fost  adoptată în unanimitate. 

Dl.Orosz 

Domnul Bordi vă rog să depuneți juramântul. 

Dl.Bordi 
-Dl.Bordi depune jurământul. 

Dl.Orosz. 

- Doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar 
 - Dă citire hotărârii. 

Dl Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

           - Hotărârea a fost  adoptată în unanimitate. 

-Dau cuvântul Domnului Primar. 

Dl.Primar  

Vreau să le mulțumesc celor doi colegi pentru activitatea depusă din 2016 și până în 

prezent și sigur să le urez mult succes noilor noștri colegi și să și îi invit în același timp să pună 

mai presus de interesul partidului interesul medieșeanului, interesul oamenilor care i-au trimis în 

Consiliul Local. 

-Mulțumesc. 

Dl.Orosz 
-Multumim!  

5. Proiect de hotărâre privind execuţia bugetului local al Primăriei Municipiului Mediaş pe 

trimestrul I 2018. 

Dl  Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil. 

Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. 

Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 
 - Observaţii 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. 

Dl Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

           - Hotărârea a fost  adoptată în unanimitate 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Aparatului de specialitate al 

Primarului Municipiului Mediaş. 

Dl Orosz   

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil 

Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil 

 Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil 

 - Observaţii la acest punct?  

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

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl  Orozs 

            - Supun aprobării proiectul de hotărâre. 



5 
 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

           - Hotărârea a fost  adoptată în unanimitate. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin 

financiar de la bugetul local al municipiului Mediaș, pentru unitățile de cult aparținând cultelor 

religioase recunoscute din România. 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil 

              Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  
 - Observaţii la acest punct?  

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

Dna secretar   

- Dă citire hotărârii. 

 

Dl  Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al municipiului Mediaș, însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”, ca urmare a finalizării 

obiectivului de investiție ”Amenajări interioare turnuri de fortificație” și modificarea contractului 

de administrare nr.32/2016 încheiat cu Direcția Municipală de Cultură, Sport, Turism și Tineret 

Mediaș. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate.  

 Raport comisia  nr. 1 -  aviz nefavorabil. 2 voturi ”pentru” și 3 abțineri. 

 Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  
 - Observaţii la acest punct?  

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

Dna secretar  

- Dă citire hotărârii. 

Dl  Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri?  

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru , și 7 abțineri. ( Dna. Suciu ,Dl.Macaveiu 

Mihai, Dna Moraraș, Dna. Stan Eugenia, Dl.Butureanu Paul, Dl. Veza Liviu  și Dl.Bordi Lucian) 

9. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al municipiului Mediaș, ca urmare a finalizării unor obiective de investiții și concesionarea acestora 

în favoarea societății ECO-SAL SA Mediaș 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  -Raport comisia  nr. 1   -  aviz favorabil. 

  -Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

 - Sunt observaţii la acest punct?  

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

 - Dă citire hotărârii. 

 -Fac mențiunea că am modificat titlul după cum vedeți afișat, la titlul hotărârii am scos 

HCL 61. Am făcut această  modificare pentru ca aceste bunuri fiind bunuri mobile nu au fost 

însuțite prin HCL 61, HCL 61 vizează numai bunuri imobile. 

Dl.Orosz 

-Da multumesc ! 

Dl  Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

10. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a domeniului public al Municipiului Mediaş în 

scopul amenajării unor terase de alimentaţie publică, pe perioada estivală a anului 2018. 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

-Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil. 

 - Raport comisia  nr. 3  -  aviz  favorabil. 
 - Sunt observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna Secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl  Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

11. Proiect de hotărâre privind închirierea directă în favoarea P.N.T.C.D. - Filiala Mediaș, a 

spațiului situat în Mediaș P-ța R.Ferdinand I nr.1 ap.2, proprietatea privată a municipiului 

Mediaș. 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1   -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 3   –  aviz favorabil.  

- Observaţii la acest punct? 

 - Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl  Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

- Abțineri? 

 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a 40 stâlpi și 25 ml. teren, 

aparţinând domeniului public al Municipiului Mediaş, în scopul pozării unui cablu de fibră optică. 

Dl  Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.   

Raport comisia  nr. 3   –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   
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 - Dă citire hotărârii. 

Dl Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei  locuinţe pentru tineri construite prin ANL în 

regim de închiriere. 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.  

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl  Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unui contract  de închiriere şi stabilirea cuantumului 

chiriei  pentru  locuinţa ANL  situată în Mediaş str. Sinaia nr. 7 bl. 4 sc. B ap. 22. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil.  

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl . Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere şi stabilirea chiriei  

construite prin Agenția Națională de Locuințe,  situate în Mediaş pe str. Sinaia nr. 2 bl. 1 și str. 

Sinaia nr.5 bl.2. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
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16. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr.46/2013 privind înființarea Complexului de 

servicii sociale integrate pentru persoane vârstnice și abrogarea HCL nr.410/2017 privind 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social cu cazare: Cămin 

pentru Persoane Vârstnice. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

                    Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. Consilierii PSD solicită simulare calcul 

contribuție beneficiar în ambele cazuri - funcționarea căminului în parteneriat,  ori în subordinea 

DAS. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

17. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare Direcției de Asistență Socială 

Mediaș asupra imobilului situat în Mediaș str. Academician Ioan Moraru nr.7, aflat în domeniul 

public al municipiului Mediaș și darea acestuia în folosință gratuită Asociației ”Sfântul Mihail 

Mărturisitorul”Mediaș. 

Dl. Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil.3 voturi pentru și 2 abțineri 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş 

prin Direcția de Asistență Socială şi Asociaţia Sfântul Mihail Mărturisitorul în scopul acordării de 

servicii beneficiarilor din  municipiul Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou în cadrul Căminului 

pentru Persoane Vârstnice Mediaș. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

                           Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil. 

  Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil. 

              Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil.3 voturi pentru și 2 abțineri 

       

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar  

Fac precizarea că, convenția a fost modifcată v-am trimis-o pe mail în urma discuțiilor pe 

care le-ați avut în cadrul comisiilor de specialitate cu doamna Director Conea.  

- Dna.Secretar dă citire hotărârii. 
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Dl .Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi conform Legii nr. 114/1996-legea 

locuinței,  pentru repartizarea locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaş pe anul 

2018. 

Dl. Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.             

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu  familiile cu domiciliul în Mediaş şi satul 

aparţinător Ighişul Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie în anul 2018. 

Dl. Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

21.  Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei de Asistenţă Socială 

Mediaş. 

Dl. Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 
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- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, privind delegarea gestiunii 

serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân din Municipiul Mediaș. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

 - Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl. Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor servicii specializate de consultanță, 

asistență și reprezentare juridică. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1 -  aviz nefavorabil. 2 voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă”. 

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 3 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”. 

 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl. Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

-Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru , și 7 împotrivă. ( Dna. Suciu Anca, 

Dl.Macaveiu Mihai , Dna Moraraș Dana , Dna. Stan Maria, Dl.Butureanu Paul, Dl. Veza Liviu și 

Dl.Bordi Lucian )  

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor Statutului Asociației Grup de Acțiune 

Locală Z.U.M. Mediaș. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl.Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 
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- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea renunțării municipiului Mediaș la calitatea de membru 

în cadrul unor Asociații. 

Dl. Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl  Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

26. Proiect de hotărâre privind comandarea întocmirii proiectului la faza expertizei tehnice și a 

documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru ”Reabilitare pasarelă Stadion” . 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament de Organizare și Funcționare al 

Direcției Fiscale Locale Mediaș. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2019. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
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 Raport comisia  nr. 1 -  aviz nefavorabil. 2 voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă”. 

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

                    Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 3 voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru , și 7 împotrivă. ( Dna. Suciu Anca, 

Dl.Macaveiu Mihai, Dna Moraraș Dana, Dna. Stan Maria , Dl.Butureanu Paul, Dl. Veza Liviu și 

Dl.Bordi Lucian)  

 

29. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.8 la Hotărârea de Consiliul Local 

nr.449/2017, ”Hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 146/2017 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pe anul 2018. 

Dl. Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

 

Dna secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

30. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2018 Parcului Industrial 

Automecanica. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

Da. 

Dl.Cotei  

-Vă rog să luați act de neparticiparea mea la vot. 

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl  Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi ”pentru” și 1 consilier local nu participă la 

vot. (dl Cotei Mihai). 
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31.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Mediaș 

nr.490/2017 privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare și majorarea în anul 2018 cu 100%  

a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL nr. 355/2016, completată prin 

HCL nr. 456/2017, pentru clădirea situată în municipiul Mediaș str. M. Eminescu nr. 14. 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl  Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

32. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea 

Generală a Acționarilor MEDITUR SA de a vota ”pentru” punctele înscrise pe ordinea de zi a 

ședinței Ad-Hoc AGEA din data de 26.04.2018 și a ședinței AGOA din data de 03.05.2018. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1 -  aviz nefavorabil. 2 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri”. 

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

                    Raport comisia nr. 3 – aviz favorabil. 3 voturi ”pentru” și 2 abțineri. Consilierii 

PSD au propus împărțirea proiectului în 2 HCL-uri, respectiv AGEA și AGOA. 

- Observaţii la acest punct?  

Dl.Tulinschi 

-Sunt angajat al societații și nu particip la vot. 

Dl.Orosz 

-Domnul Tulinschi nu va participa la vot. 

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl  Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru , 7 abțineri. ( Dna. Suciu Anca, 

Dl.Macaveiu Mihai, Dna Moraraș Dana , Dna. Stan Maria , Dl.Butureanu Paul, Dl. Veza Liviu  și 

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

33. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local în Adunarea 

Generală Ordinară a Acţionarilor SC PIAŢA PRIM COM SA de a vota „pentru” punctele înscrise 

pe Ordinea de zi a şedinţei AGOA din data de 14.05.2018. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1 -  aviz nefavorabil. 2 voturi ”pentru” și 3 abțineri. 

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

                    Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil.  3 voturi ”pentru” și 2 abțineri. Consilierii 

PSD solicită durata mandatului reprezentantului. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dl Oltean  
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Va rog să luați act că nu voi participa la vot și nici la urmatorul punct. 

Vă mulțumesc. 

Dna secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru , și 7 abțineri. ( Dna. Suciu Anca, 

Dl.Macaveiu Mihai, Dna Moraraș Dana , Dna. Stan Maria , Dl.Butureanu Paul, Dl. Veza Liviu  și 

Dl.Bordi Lucian )  

-1 consilier local nu participă la vot- Dl.Oltean Alexandru şi un consilier lipseşte din sală 

la momentul votului- Dl.Cotei Mihai. 

 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico – economici 

pentru obiectivul de investiţii: „CONSTRUIRE CHIOȘCURI ÎN CURTEA PIEȚEI PRIM-COM”. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1 -  aviz nefavorabil. 2 voturi ”pentru” și 3 voturi ”împotrivă”. 

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

                    Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 3 voturi ”pentru” și 2 abțineri. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru , și 7 împotrivă. ( Dna. Suciu Anca, 

Dl.Macaveiu Mihai , Dna Moraraș Dana, Dna. Stan Maria , Dl.Butureanu Paul, Dl. Veza Liviu și 

Dl.Bordi Lucian)  

-1 consilier local nu participă la vot- Dl.Oltean Alexandru şi un consilier lipseşte din sală 

la momentul votului- Dl.Cotei Mihai. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru 

Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
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36. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Direcţia 

Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de pe raza municipiului Mediaş, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2018 – 2019. 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii dacă sunt la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl  Orosz 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

38. Proiect de hotărâre privind comandarea întocmirii proiectului la faza expertizei tehnice și a 

documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru Reabilitare internat la Colegiul Tehnic 

”Mediensis” Mediaş. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orozs 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
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39. Proiect de hotărâre privind comandarea întocmirii proiectului la faza expertizei tehnice și a 

documentației de avizare a lucrărilor de investiții pentru Reabilitare imobil Școala Gimnazială Nr. 

4, str. Șt. L. Roth, Mediaş. 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl  Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

40. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local 

Mediaş. 

Dl Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.  

 Raport comisia  nr. 2 –  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil. 

Vă rog să faceți propunerile. 

Dl. Dobai  

Propune pe Domnul Simescu Nicolae-Bogdan președinte și pe domnul Radu George Stelian ca 

supleant din partea consilierilor de la PNL. 

Dl.Macaveiu  

Propune pe doamna Suciu Anca-Maria președinte și pe doamna Hategan Maria ca și supleant din 

partea consilierilor PSD. 

Se votează propunerea Dl. Dobai. 

-14 voturi ”pentru” și 7 voturi ” împotrivă”. 

Se votează propunerea Dl.Macaveiu. 

-7 voturi ”pentru” și 14 voturi ” împotrivă”. 

- Observaţii dacă sunt la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

- Dă citire hotărârii. 

Dl.Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru , și 7 împotrivă. ( Dna. Suciu Anca, 

Dl.Macaveiu Mihai, Dna Moraraș Dana , Dna. Stan Maria , Dl.Butureanu Paul, Dl. Veza Liviu și 

Dl.Bordi Lucian)  

 

41. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public 

al municipiului Mediaș, însușit prin HCL Mediaș nr. 61/2001 – ”privind însușirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Mediaş”. 

Dl.Orosz 

 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1 -  aviz favorabil.       

       Raport comisia  nr. 3 –  aviz favorabil.3 voturi pentru și 2 abțineri. 
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- Observaţii la acest punct?  

- Dacă nu sunt observații,  doamna secretar vă rog să dați citire proiectului de hotărâre. 

Dna secretar   

 - Dă citire hotărârii. 

Dl .Orosz 

- Supune aprobării proiectul de hotărâre. 

 -Cine este pentru ? 

-Împotrivă? 

-Abțineri? 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 

 

Am epuizat punctele  de pe Ordinea de zi. 

Informare privind:  

 - Adresa nr. 5174/02.04.2018 a domnului Buzean Ionuț Arghir; 

 - Adresa nr. 4.897/27.03.2018 a domnului Oșvath Dănuț-Traian; 

 - Adresa nr. 4.861/27.03.2018 a Centrului cultural educațional Hermann Oberth – 

Mediaș-2018; 

 - Adresa privind răspunsul Direcției Patrimoniu la adresa nr. 4192/14.03.2018 a 

domnului Ciufudean Emil;  

 - Adresa nr. 5.767/13.04.2018 a domnului Antal; 

 - Raportul de activitate al Viceprimarului Primăriei Municipiului Mediaș pe anul 2017, 

înregistrat sub nr. 5956/18.04.2018 

 - Raportul de activitate al Secretarului Primăriei Municipiului Mediaș pe anul 2017, 

înregistrat sub nr. 3.979/2018; 

 - Adresa nr. 506/16.04.2018 privind răspunsul Direcției Municipale pentru de Cultură, 

Sport, Turism și Tineret la adresa nr.4861/27.03.2018 a Centrului Cultural Educațional Hermann 

Oberth-Mediaș-2018.  

 - Adresa nr. 4.897/16.04.2018 privind răspunsul Direcției de Asistență Socială la petiția 

nr.4.897/27.03.2018 a domnului Osvath Dănuț-Traian. 

Dacă sunt observații cu privire la aceste informări. 

 Întrebări, interpelări, diverse. 

Dacă nu sunt o rog pe Doamna Moraraș să ia cuvantul.  

 

Dna.Moraraș 

              -Multumesc! 

 -Are legatură cu sesizarea sau adresa oarecum a domnului Buzean, că de acolo m-am 

sesizat , sau m-am inspirat,  locuiesc în zonă pe Petru Maior și domnul Buzean semnalează niște 

activități care se desfășoara în zona strada Pilotilor râul Târnava Mare strada Piloților zona de 

acolo. 

 -Locuind în zonă, m-am deplasat să văd ce se întamplă, și oarecum eu stau pe Petru 

Maior, mă plimb cu caruciorul, nu îmi luați din timp domnule Primar, mă plimb cu căruciorul că 

am timp acuma, și am văzut că nu se respectă niște lucruri, mai multe lucruri și situația oarecum 

e ciudată.  

 Începând cu intrarea cu strada intrarea Aviaţiei, strada intrarea Aviaţiei are un indicator 

3,5 tone, deci se restricţionează traficul greu sau masinile de mare tonaj . 

 Zilnic dacă cineva are curiozitatea să stea acolo să vadă trec maşini care transportă 

material de construcţii de toate, pietre, tot felul da peste 3 tone jumătate, nisip ,balastru şi se duc 

undeva în spate unde cred ca lucrează sau fiinţează doi operatori economici din câte am vazut eu, 

că am tot urmărit activitatea în zonă.  

 Am văzut ca locuitorii din zona respectivă au mai adresat o solicitare către Primărie în 

2016. 

 Li  s-a răspuns atunci de Arhitectul Şef doamna Comşa, că zona respectivă este destinată 

exclusiv locuinţelor de înalţime joasă, deci zone exclusiv locuinţelor nu zone industriale.Astea 

fiind activiţăţi industriale de care vă spun eu şi transportul şi tot ce se face în zonă, nu mai 

vorbesc de praf de poulare, de zgomote, de tot ce e acolo.  
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 Referitor la, coroborând acum cele două adrese din 2016 răspunsul ce l-a dat Primăria ce 

solicită domnul Buzean şi ce se desfăşoara în zonă am stat de vorbă şi cu locuitorii de acolo am , 

aş vrea să adresez câteva întrebări şi solicită un răspuns scris. 

 1.Vreau să se precizeze persoanele care sunt persoanele juridice care desfăşoară în zona 

amintită activităţi industriale şi care este obiectivul lor de activitate.  

 2.Ce măsuri au fost luate împotriva stopării activităţii acestora, pentru că în adresa aceea 

răspunsul făcut de Primărie în 2007 se spune la un moment dat că se stopează activitatea şi se 

desfiinţează construcţiile edificate ilegal fără autorizaţie. 

 3.Ce se întâmplă cu restricţionarea traficului pe strada intrarea aviaţiei, de ce nu se 

respectă . 

 4.Când a fost efectuată o deplasare la faţa locului a reprezentaţilor Primăriei pentru a se 

vedea exact dacă măsurile dispuse în adresa de răspuns din 2016 au fost sau nu respectate.  

 Şi nu în ultimul rând aş dori un punct de vedere al Arhitectului Şef privind cele înscrise, 

privind respectarea celor înscrise în P.U.G,  P.U.D şi P.U.Z.,  le spun pe scurt şi raportat la ceea 

ce la activitatea industrială care se desfăşoară în zonă  de aceşti operatori economici şi raportat la 

faptul că aceştia au solicitat din câte cunosc certificat de urbanism.  

 -Care este scopul şi destinaţia, pentru ce doresc certificat de Urbanism. 

 -Mulţumesc ! 

 -Pot să mai zic punctul II ,dacă mai am 30 de secunde  

 - Acum m-am amintit oarecum  ca am semnat sau am aprobat un contract de concesiune 

cu cinematograful, undeva nu o dată. 

 -Ce se mai intampla cu cinematograful ? o situaţie la data de astăzi .Avem copii vrem să-

i ducem la cinema speram  la un 3D la ceva să nu mai mergem tot la Mureş nu. 

 Am votat chiar am votat nu nu chiar vedeţi că am votat . 

Dl.Orosz 

-Deci solicitaţi atunci în scris da răspunsul. 

-Da, mulţumesc!  

Dl.Crăciun  
 -Am, am o rugăminte se aude,  şi vreau să dau la colegii dumneavoastră  care vor să vadă 

o documentaţie tehnică la un teren din Gura Campului şi cred că este în interesul dumneavoastră 

şi a consilierilor care aprobaţi construcţii şi terenuri pentru garaje da. 

 În februarie am fost la doamna Oancea   am atras atenţia că închiriaţi terenuri din 

proprietatea privată deci al meu da al familiei noastre. 

 -Asta e un aspect. 

 -Daţi  va rog din mână ! 

 -Odată cu apariţia şi înregistrarea acestei documentaţii  este singura dovadă de 

proprietate şi tilul de proprietate se anulează. 

 -Aveţi ortofotoplanul coordonate tot da . 

 -Dumneavoastră îl inchiriaţi şi luaţi chirie pe el.Terenul este al nostru da. 

 -Mai este un aspect am cerut la Primărie dacă dânşii platesc  impozit , dacă nu îmi fac şi 

eu vreo 200 de garaje acolo şi mă bucur de nişte clădiri care nu sunt impozitabile. 

-Nu , domnul Primar v-am întrebat, am adresele dumneavoastră.Nu am primit răspuns la 

una din ele. 

 -Îi terenul nostru de 28 de ani şi de 22 de ani dumneavoastră închiriaţi pentru garaje. 

-De 22 de ani am o situaţie foarte clară de bătaie de joc, de bătaie de joc vă spun şi de ce 

domnul Primar, ultima e de la dumneavoastră . 

-Mă iertați da când mai discut de problema asta deja  am și nervi da . 

-După 28 de ani nu cred că cineva poate să zică că sunt de rea credința, adresa 4044 din 

12.03. nici un răspuns. 

-Mai am și altele  

-28 am întrebat  da,  haideți ca cred ca o să aveți  timp să mă ascultați mai mult. 

-Întreb de adresa  400 primesc un răspuns , primesc un raspuns la adresa  4041, peste un , 

îmi răspunde un domn Vlad, domnule la adresa asta a fost doua în aceeași zi 4041, 4044. 

-Domnule nu ai primit coordonatele ortofotoplanul.Domnule da v-am depus aceleaşi 

adrese. 

-Să vă spun la ce număr am sunat . 

-Pe domnul  Vlad îl găsesc la 803, 803847 interior da, întreb peste câteva zile de cealaltă 

adresă . 
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-Domnul Vlad nu avea coordonatele. 

-Pai zice sunaţi la domnul Boer. 

-Da daţi-mi numărul de telefon. 

-Îmi dă numărul de telefon, eram la birou notam acolo. 

-Când sun aştia lucrează în acelaşi birou.  

-Nu ştiau unul de celalalt, nu ştiu unu lucrează într-o zi şi unu în altă zi.  

-Atunci avem o problemă da. 

-Deci asta e un aspect cu documentaţia  uitaţi-vă, ii ortofotoplanul unde 

vine.Dumneavoastră consilierii aţi aprobat, vă faceţi vinovaţi de asta  

-Dacă doamna Oancea în februarie nu v-a adus la cunoştinţă  îi problema ei. 

-Îs 28 de ani ,îs 28 de ani doamnă. 

-Dumneavoastră aţi aprobat . 

-Nu îs copertine nu îs locuri de parcare, eu am garaj acasă plătesc impozit. 

-Vreţi să vă spun unde vine asta, nu ştiu îmi pare rău eu nu mai am, cred nu mai am încă 

un an sau 6 luni. 

-Luaţi decizia. 

-Eu mi-am exprimat alea 3 minute au trecut.  

  

 

 

     Şedinţa s-a încheiat la ora 17:50. 

 

 

 

  

 

 Preşedinte de şedinţă,                                                       Secretar,                                                  

            Orosz Csaba                                                                  Petruțiu Marina Simona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit :  Pepene Maria-Cristina     

 


