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PROCES – VERBAL 
Încheiat azi 28.07.2021 

În şedinţa ordinară a Consiliului Local Mediaş 
Şedinţa începe la ora 16.00 

 
 
În conformitate cu HCL nr. 75/24.03.2020, privind modificarea și completarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Local Mediaș, ședința se desfășoară printr-o platformă online de 
videoconferință și se procedează la vot electronic. 

 
Dl Boca T. 

- Dragi  colegi, bună ziua și mă bucur să ne revedem la ședința ordinară a Consiliului local Mediaș, 
de astăzi 28.07.2021! 

- O rog pe dna secretar general să facă precizările organizatorice. 
Dna secretar general 

- Bună ziua! 
- Bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Local,   
- Constat că şedinţa ordinară de astăzi 28.07.2021, este statutară, fiind prezenți online un număr de  

18 consilieri din totalul de 21.   
- Lipsesc: dl Macaveiu, dl Preda și dna Suciu Anca. 
- Şedinţa de astăzi, 28 iulie 2021, a fost convocată de către Primarul municipiului Mediaş, prin 

intermediul Secretarului general, prin Dispoziția nr. 883/21.07.2021 şi prin afişare pe site-ul primăriei.  
- Şedinţele comisiilor de specialitate au avut loc în data de 27.07.2021, fiind avizate proiectele de 

hotărâre supuse spre analiză şi aprobare.  
- Faţă de Dispoziția Primarului emisă la data de 21.07.2021, s-a completat proiectul ordinii de zi prin 

Dispoziția Primarului cu nr. 886/26.07.2021 cu 2 puncte astfel:  
Pct. 23. Proiect de hotărâre privind solicitarea Asociației „Clubul Sportiv Romgaz Mediaș – 

Tenis de Masă”, cu sediul în Mediaș str. Gravorilor nr. 6, de renunțare la dreptul de proprietate 
asupra imobilului (construcție) situat în Mediaș str. Gravorilor nr. 6 și  

Pct. 24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  documentației de urbanism PUZ 
„Dezmembrare imobil (în mai mult de patru parcele) în vederea construirii de locuințe” str.Iuliu 
Maniu fn. 

- Fac precizarea că pe Ordinea de Zi avem 24 puncte și 7 informări.   
Dna secretar general 

- Potrivit art. 138 alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ supun la vot procesul-
verbal al şedinţei  extraordinare din data de 19.07.2021, fac precizarea că dl Macaveiu s-a conectat între 
timp, deci avem o prezență înainte de a vota procesul-verbal de 19 consilieri. 

- Sunt observaţii cu privire la acest proces-verbal? 
- S-a conectat și dl Preda, deci avem o prezență de 20 consiliei locali înainte de vot. 
- Constat că nu. 
- Supun la vot procesul-verbal. 
- Start vot! 
-  Procesul-verbal a fost aprobat în unanimitate. 
- Şedinţa va fi condusă de către domnul consilier local, Boca Teofil. 
- Dau cuvântul domnului consilier.  

 - Mulțumesc! 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 
Dl Boca T. 
 - Așa cum a precizat și doamna secretar general, pe ordinea de zi avem 24 de puncte și 7 informări. 

- Supun la vot ordinea de zi astfel modificată. 
- Start vot! 
- Ordinea de zi astfel modificată a fost aprobată în unanimitate. 
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Dl Boca T. 
 - Înainte de a intra în dezbateri dacă sunt colegi care doresc să se înscrie pentru a lua cuvântul la 
punctul diverse? Vă amintesc că, în conformitate cu prevederile regulamentului de organizare și funcționare 
al consiliului local timpul alocat fiecărui vorbitor privind dezbaterile asupra unui proiect de hotărâre sau a 
unei probleme înscrise pe ordinea de zi este de 3 minute. 

- De asemenea la dezbaterea unui proiect de hotărâre 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 la cuvânt ? 
Dl Crișan S. 

- Crișan sunt, aș vrea să mă înscriu. 
 - Mulțumesc! 
Dl Boca T. 
 - Și noi mulțumim! 

- Mai este cineva? 
- Vom trece la dezbaterea punctelor de pe Ordinea de Zi.  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe 

trimestrul II 2021. 
Dl  Boca T. 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian și 

dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observații la acest punct? 
 - Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre.  
 - Start vot! 
Dna Secretar general 
 - Înainte de a se vota proiectul de hotărâre s-a conectat și dna consilier Suciu Anca, prin urmare 
avem exprimate 18 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Crișan Sergiu Călin, dl Preda Ionuț-Cătălin și dl Bordi 
Lucian), prin urmare hotărârea a fost adoptată. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 și Anexei nr. 2 la HCL nr. 431/2017 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea 
Consiliului Local al Municipiului Mediaș. 
Dl  Boca T. 

-  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl 

Crișan Sergiu) 
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 

   Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 
Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt. 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
- Start vot. 

Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată 20 voturi pentru și 1 consilier local nu participă la vot (dna Duma 
Silvia-Nicoleta). 
Dl Boca T. 

- Mulțumim doamna secretar general! 
 
 
 

 
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al 
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municipiului Mediaș cultelor religioase. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil 
Raport comisia  nr. 2  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt. 
             - Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
             - Start vot. 
Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

4. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil 
(construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș, str. Gheorghe Doja nr. 35 ap. 4, aflat în domeniul 
privat al Municipiului Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl 
Crișan Sergiu și dna Suciu Anca) 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dl Bordi Lucian și 
dl Preda Ionuț) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 
Mihai) 

 
Propunerile PNL-ului, făcute în cadrul comisiilor de specialitate sunt: 
 
- Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Popa Lucian-Vasile                – membru;      dl  Dobai Paul-Adrian                                 – supleant; 
PNL: - dl Sima Dan                               – membru;       dna Avrămescu Olimpia-Aurelia                – supleant; 
PNL: - dl Toderici Marius-Ioan             – membru;      dna Țichindelean Adriana-Ștefania            – supleant; 
  

- Pentru comisia de contestații, din partea PNL-ului, sunt:,  
PNL: - dl Cotei Mihai-Gheorghe              – membru;      dl  Mărginean Mircea-Ioan                     – supleant; 
PNL: - dna Duma Silvia-Nicoleta             – membru;      dl Tulinschi Alexandru-Simion               – supleant; 
PNL: - dl Oprișor Ionuț-Bogdan               – membru;      dl Tănase Vasile                                      – supleant; 
  

- Dacă aveți alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate, vă rog 
să  le faceți acum. 

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

Dna secretar general 
- Pentru că nu ați mai făcut în plenul ședinței alte propuneri în afara celor pe care le-ați făcut în 

cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate, o să dau citire proiectului de hotărâre. 
Dna secretar general 

- Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii, la acest punct?. 
 - Constat că nu sunt. 
             - Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
             - Start vot! 
Crișan S. 

- Bună ziua! 
- Sergiu Crișan sunt, aș vrea doar să atrag atenția asupra faptului că raportul de evaluare este din 

2019, pentru această licitație neexistând o valoare actualizată la nivelul momentului actual. 
- Mulțumesc! 
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Dna secretar general 
 - Hotărârea a fost adoptată 16 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dna Suciu 
Anca-Maria, dl Bordi Lucian, dl Crișan Sergiu- Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc doamna secretar general! 
 

5. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în 
suprafață de 568 mp., situat în Mediaș, str. Râșnov fn, aflat în domeniul privat al Municipiului 
Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere 
(dna Suciu Anca) 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere( dl Preda Ionuț) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 

Mihai) 
 
Propunerile PNL-ului, făcute în cadrul comisiilor de specialitate sunt: 
 
 -   Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl Mărginean Mircea-Ioan                  – membru;      dl  Chiorean Iustin                – supleant; 
PNL: - dl Tulinschi Alexandru-Simion          – membru;      dl Boca Teofil                       – supleant; 
PNL: - dl Oprișor Ionuț-Bogdan                     – membru;      dl Tănase Vasile                   – supleant 
  

- Pentru comisia de contestații, sunt:,  
PNL: - dl Popa Lucian-Vasile                  – membru;      dl  Dobai Paul-Adrian                   – supleant; 
PNL: - dl Sima Dan                                  – membru;      dl Radu George-Stelian                – supleant; 
PNL: - dl Cotei Mihai-Gheorghe              – membru;      dl Toderici Marius-Ioan               – supleant 
  

- Dacă aveți alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate, vă rog 
să le faceți. 

-  Dacă nu sunt alte propuneri o rog pe dna secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  
Dna secretar general 

-  Dă citire proiectului de hotărâre. 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 
             - Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
             - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” (dl Toderici Marius-Ioan vot nominal), și 3 
abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dna Suciu Anca-Maria, dl Bordi Lucian) 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în 

Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 7 ap. 7, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș. 
Dl Boca 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 

 
Propunerile PNL-ului, făcute în cadrul comisiilor de specialitate sunt: 
 -   Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dl  Chiorean Iustin                          – membru;        dl Popa Lucian-Vasile                    – supleant; 
PNL: - dl Boca Teofil                                 – membru;        dl Sima Dan                                    – supleant; 
PNL: - dl Tănase Vasile                              – membru;       dl Toderici Marius-Ioan                  – supleant 

- Pentru comisia de contestații, propunerile PNL-ului, sunt:,  
PNL:-  dl Mărginean Mircea-Ioan               – membru;      dl  Radu George-Stelian                – supleant; 
PNL: - dl Tulinschi Alexandru-Simion       – membru;      dl Dobai Paul-Adrian                    – supleant; 
PNL: - dl Oprișor Ionuț-Bogdan                  – membru;      dl Duma Silvia-Nicoleta               – supleant 
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- Dacă sunt alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate, vă rog să 

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

Dna secretar general 
-  Dă citire proiectului de hotărâre. 

Dl Boca T. 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 
             - Supun aprobării proiectul de hotărâre.  
             - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 
 - Mulțumesc doamna secretar general! 

 
7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unei 

achiziții intracomunitare finalizate, în cadrul proiectului „Modernizarea, reabilitarea și extinderea 
traseelor de transport public electric din municipiul Mediaș”. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
             - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dl 
Tulinschi Alexandru-Simion) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor 
obiective de investiții finalizare și modificarea contractului de administrare nr. 10.389/2005 încheiat cu 
Spitalul Municipal Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil 
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil. 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru” și 1 consilier local nu participă la vot (dna 
Duma Silvia-Nicoleta) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru 
locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,  situate în Municipiul 
Mediaş. 
Dl BocaT. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia  nr. 2 -  aviz favorabil. 
 
 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
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 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
10. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 368/2020 și a HCL nr. 51/2021, privind 

vânzarea unor spații cu destinația de locuință conform Legii nr. 112/1995. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere 
(dna Suciu Anca) 

Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere ( dl Bordi Lucian) 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 

Mihai) 
Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 
Lucian și dna Suciu Anca-Maria), 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Mediaș a unor bunuri în vederea scoaterii din funcțiune și casării acestora, precum și, 
modificarea și completarea Listei Bunurilor de retur din anexa ce face parte integrantă a Contractului 
de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apă şi canalizare nr. 16621/2007. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

 Raport comisia  nr. 1  -  aviz favorabil.  
Raport comisia  nr. 3 -  aviz favorabil.  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă că nu sunt observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
12. Proiect de hotărâre privind privind schimbarea destinației imobilului situat administrativ 

în Mediaș str. Traian Vuia nr.1 și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

  Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere 
(dna Suciu Anca) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 
Mihai) 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă că nu observații, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 
Lucian și dna Suciu Anca-Maria), 
Dl Boca T. 
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- Mulțumesc dna secretar general! 
 
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței comisiei de evaluare a activității 

managerului Spitalului Municipal Mediaș, aprobată prin HCL nr. 174/2019. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 consilieri locali nu participă la vot (dna 
Avrămescu Olimpia-Aurelia și dna Duma Silvia-Nicoleta) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
 14. Proiect de hotărâre privind atestarea calității de administrator de condominii. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

 15. Proiect de hotărâre actualizarea  Devizului general  și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii „Locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare”. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna 
Suciu Anca și dl Crișan Sergiu) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 
Mihai) 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată 16 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 
Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
 
 
 

 16. Proiect de hotărâre privind actualizarea  Devizului general  și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii „Amenajare loc de joacă Strada Baia de Nisip”. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 
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Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna 
Suciu Anca și dl Crișan Sergiu) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 
Mihai) 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată 16 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 
Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

 17. Proiect de hotărâre privind privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 331/2020 
privind aprobarea proiectului „Construcție locuințe sociale colective inclusiv utilități și amenajări 
exterioare loc de joacă str. Baia de Nisip” cod SMIS 137985 și a cheltuielilor legate de proiect 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna 
Suciu Anca și dl Crișan Sergiu) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 
Mihai) 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Constat că nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată 16 voturi „pentru” și 5 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 
Lucian, dna Suciu Anca-Maria, dl Crișan Sergiu-Călin și dl Preda Ionuț-Cătălin) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 296/2020 privind 
aprobarea proiectului ”Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișul Nou” cod SMIS 136835 și 
a cheltuielilor legate de proiect. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1abținere (dna 
Suciu Anca) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 
Mihai) 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată  cu 18 voturi „pentru” și 3 abțineri (dl Macaveiu Mihai-Ion, dl Bordi 
Lucian și dna Suciu Anca-Maria) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
 
 
 
 

  
 
 19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea regulamentelor Direcției Cultură, Învățământ, 
Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG referitoare la Sala Traube, Muzeul 
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Municipal Mediaș, Casa Memorială St. L. Roth, Turnul Forkecsh, Turnul Rotarilor, Turnul 
Pietrarilor, Biblioteca Municipală „St.L.Roth“ Mediaș și Centrul de Informare Turistică. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată  în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere 
încheiat între Municipiul Mediaș și Asociația Teatrul Popular Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1- aviz favorabil 
Raport comisia nr. 2- aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă nu sunt, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată  în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
21. Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitaţie publică a unui spațiu cu altă 

destinație decât cea de locuință aparținând domeniului public al municipiului Mediaș și gestionat de 
Direcția Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, Relații Publice și Relația cu ONG. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

 
Propunerile PNL-ului, făcute în cadrul comisiilor de specialitate sunt: 
 -   Pentru comisia de evaluare a ofertelor:  

PNL: - dna Duma Silvia-Nicoleta             – membru;    dl  Mărginean Mircea-Ioan         – supleant; 
PNL: - dna Avrămescu Olimpia-Aurelia   – membru;    dl  Tulinschi Alexandru-Simion  – supleant; 
PNL: - dna Țichindelean Adriana Ștefania – membru;     dl  Oprișor Ionuț-Bogdan          – supleant 

 
- Pentru comisia de contestații, propunerile PNL-ului sunt:,  

PNL: - dl  Popa Lucian-Vasile         – membru;        dl  Dobai Paul-Adrian            – supleant; 
PNL: - dl Sima Dan                          – membru;        dl  Radu George-Stelian         – supleant; 
PNL: - dl Toderici Marius-Ioan       – membru;         dl  Boca Teofil                       – supleant 

 
- Dacă aveți alte propuneri decât cele făcute în cadrul ședințelor pe comisiile de specialitate, vă rog 

să le faceți acum. 
-  Dacă nu sunt alte propuneri o rog pe dna Secretar general să dea citire proiectului de hotărâre.  
 

Dna Secretar general 
- Dă citire proiectului de hotărâre. 

Dl Boca T. 
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 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 
- Supun aprobării proiectul de hotărâre. 

 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată în unanimitate. 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
 22. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local 
Mediaș. 
Dl Boca T. 
 -  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 propuneri. 
Dl Toderici M.  

- Grupul consilierilor PNL îl propune pe dl Teofil Boca. 
Dl Boca 

- Dacă mai sunt și alte propuneri? 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 
Dl Toderici M.  
 - Supleant pe dl Toderici Marius. 
Dl Boca T.  

- Dacă nu mai sunt și alte propuneri, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată  cu 20 voturi „pentru” și 1 abținere (dna Suciu Anca-Maria) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 

 23. Proiect de hotărâre privind solicitarea Asociației „Clubul Sportiv Romgaz Mediaș – Tenis 
de Masă”, cu sediul în Mediaș str. Gravorilor nr. 6, de renunțare la dreptul de proprietate asupra 
imobilului (construcție) situat în Mediaș str. Gravorilor nr. 6. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil.  
Raport comisia nr. 2 - aviz favorabil. 
Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil.  

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
Dna secretar general 

- Hotărârea a fost adoptată  cu 20 voturi „pentru” și 1 abținere (dl  Bordi Lucian) 
Dl Boca T. 

- Mulțumesc dna secretar general! 
 
 24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  documentației de urbanism PUZ „Dezmembrare 
imobil (în mai mult de patru parcele) în vederea construirii de locuințe” str.Iuliu Maniu fn. 
Dl Boca T. 
 -  Cere avizul comisiilor de specialitate. 

Raport comisia nr. 1 - aviz favorabil. aviz favorabil. 5 voturi ”pentru” și 2 abțineri (dna 
Suciu Anca și dl Crișan Sergiu) 

Raport comisia nr. 3 - aviz favorabil. 6 voturi ”pentru” și 1 abținere (dl Macaveiu 
Mihai) 

Dl Boca T. 
 - Dacă sunt observaţii la acest punct? 

- Dacă că nu, supun aprobării proiectul de hotărâre. 
 - Start vot! 
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Dna secretar general 
- Hotărârea a fost adoptată  în unanimitate. 

Dl Boca T. 
- În continuare am să dau citire celor 7 informări, după care am să-l rog pe dl Sergiu Crișan să ia 

cuvântul. 
Informări: 
 - Adresa nr. 55/02.007.2021 înregistrată la Primăria municipiului Mediaș sub nr. 12355/02.07.2021, 
a domnului Suto Nicolae domiciliat în municipuiul Mediaș str. Greweln nr. 60B prin Cab. Av. Covaci 
Simona Ioana. 
 - Adresa nr. 12430/05.07.2021 de rectificare  a temeiului juridic, a Cab. Av. Covaci Simona Ioana. 
  - Adresa nr. 12355/12430/14.07.2021 a Direcției Tehnice și a Direcției de Dezvoltare Urbană, 
privind răspunsul către Cab. Av. Covaci Simona Ioana. 
 - Adresa nr. 3259/14.07.2021 a Direcției de Asistență Socială – Informare privind activitatea 
asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul I al anului 2021. 
 - Adresa nr. 13006/19.07.2021 a Direcției Cultură, Învățământ, Sănătate, Tineret, Sport, Turism, 
Relații Publice și Relația cu ONG  privind activitatea de solușionare a petițiilor pe semestrul I 2021. 
 - Adresa nr. 13246/19.07.2021 a domnului Aldea Ioan domiciliat în sat Ighișu Nou, strada Școlii nr. 
41. 
 - Adresa nr. 12823/09.07.2021 a Direcției Generale Resurse Umane, Structuri și Politici Salariale 
Serviciul Management și Structuri Sanitare Biroul Management Drepturi Salariale nr. IM 4267/REG 
1/10380/23.06.2021. 
 Acestea au fost cele 7 informări, îl rog pe dl Sergiu Crișan să ia cuvântul. 
Dl Crișan 
 - Da, mulțumesc! 
 - Aș vrea să aduc astăzi în discuție două subiecte diferite. 
 - Primul subiect este legat de derularea investiției de extindere a transportului în comun pe 
Stadionului, unde lucrările de execuție care se desfășoară, se desfășoară cu destul de multe neconformități. 
Se realizează săpături care pe timp de noapte rămân neprotejate, nemarcate, fără garduri de protecție astfel 
încât destul de mult, oricine poate să se accidenteze. Pe de altă parte se derulează lucrări în carosabil fără 
marcaje rutiere din partea constructorului și totodată fără echipamentul de protecție pe care să îl aibă 
constructorul. Din acest motiv solicit primăriei să ia toate acțiunile pe care le poate lua, astfel încât să se 
rezolve aceste neconformități. 
 - Al doilea punct pe care aș vrea să îl discutăm este, aș dori să solicit primăriei să ia măsutri urgente 
de mărirea numărului de locuri de parcare în zona Policlinicii. Sunt destul de puține locuri de parcare și mai 
tot timpul sunt ocupate. Poate că ar trebui analizate soluții prin care să se mărească acest număr de locuri de 
parcare, poate asigurarea de locuri de parcare pentru angajați, care poate, 30-40% dintre locurile de parcare 
sunt ocupate de angajații de acolo, poate că ar fi una dintre soluții să găsim niște locuri de parcare pentru 
angajați astfel încât să rămână acestea disponibile, sau poate reducerea numărului de locuri destinate 
taxiurilor care sunt destul de multe, cert este că trebuie urgent luate niște măsuri în acea zonă pentru că 
niciodată nu se găsesc locuri de parcare în zona respectivă. 
 - Mulțumesc! 
Dl Boca 
 - Vă mulțumim și noi! 
 - Dacă mai sunt și alte intervenții? 
 - Dacă nu mai sunt,dragi colegi, declar ședința închisă. 
 - Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o zi frumoasă în continuare! 

 
                                    Şedinţa s-a încheiat la ora 1700. 
 
      Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar general,                                                  
               Boca Teofil                                                                    Petruțiu Marina Simona 
 
 
 
 
 
 
Întocmit :  Mărginean Dorina    


