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 Minuta şedinţei extraordinare din data de 19.07.2021 a Consiliului Local Mediaş 

 
 Consiliul Local al municipiului Mediaş a fost convocat pentru şedinţa extraordinară de 
îndată,  din data de 19.07.2021 prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
877/16.07.2021. 
 Invitaţia consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia Primarului municipiului Mediaş nr. 
877/16.06.2021, Dispoziție care a fost transmisă doamnelor şi domnilor consilieri în data de 
16.07.2021. 
 Publicitatea şedinţei s-a realizat prin mijloacele de publicitate mass-media şi prin afişare. 
 Şedinţele comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi nr. 3 au avut loc în data de 19.07.2021, fiind 
avizate proiectele de  hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  

Din numărul total de 21  consilieri  în funcţie, participă la şedinţă online 21 consilieri 
locali.  
 Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 14.07.2021 a fost aprobat în 
unanimitate – 21 consilieri locali prezenți online, din numărul total de 21 de consilieri locali în 
funcție.  
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate – 21 consilieri locali prezenţi online. 
 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 197/2021 privind exprimarea acordului 
Consiliului Local al Municipiului Mediaș cu privire la necesitatea și oportunitatea achiziționării 
de către Municipiul Mediaș, unor terenuri situate administrativ în Municipiul Mediaș str. Păcii fn, 
în scopul extinderii cimitirului municipal, precum și aprobarea achiziționării acestora. (adoptată 
cu 20 voturi „pentru” și 1 abținere – dl Crișan Sergiu-Călin,  din numărul total de 21 consilieri 
locali în funcție). 

• Hotărârea Consiliului Local Mediaş nr. 198/2021 privind actualizarea Acordului de 
parteneriat între Municipiul Mediaș și Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș în vederea 
implementării proiectului ”Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 în 
municipiul Mediaș jud. Sibiu” cod SMIS 141753. (adoptată cu 21 voturi ”pentru”, din numărul 
total de 21 consilieri locali în funcție). 
 
 
    Preşedinte de şedinţă,                                                Secretar general, 
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